REGULAMIN
Konkursu „Historyczny pokaz mody na 100 - lecie Odrodzenia Polski”
I. Organizator:
Organizatorem konkursu pn.: „Historyczny pokaz mody na 100 - lecie odrodzenia Polski”
- zwanego dalej „Konkursem” jest Bydgoska Lokalna Organizacja Turystyczna zwana dalej
„Organizatorem”.
II. Termin:
Konkurs będzie trwał od 29.10.2018. do 11.11.2018.
III. Uczestnicy Konkursu:
1. Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do następujących grup wiekowych:
a) dzieci do lat 12
b) młodzież 13-19 lat
c) dorośli 19-60
d) III wiek - 60 +
2. W konkursie nie mogą uczestniczyć członkowie rodzin Komisji Konkursowej.
IV. Cele Konkursu:
Cel ogólny:
- aktywizacja i podniesienie świadomości obywatelskiej i tożsamościowej mieszkańców
Bydgoszczy
Cele szczegółowe:
- kształtowanie właściwych postaw obywatelskich, wartości ogólnonarodowych i
patriotyzmu
- propagowanie zachowań mających na celu kultywowanie historii Polski okresu
międzywojennego
- zainteresowanie mieszkańców Bydgoszczy i okolic elementami życia codziennego w
dwudziestoleciu międzywojennym
- włączenie głównie lokalnej społeczności w aktywne celebrowanie rocznicy odzyskania
przez nasz kraj niepodległości
V. Etapy Konkursu:
1. Konkurs odbywa się w II etapach
2. I Etap: zgłoszenia uczestników. Czas trwania od 29.10.2018 -10.11.2018. Zgłoszenie
obejmuje przesłanie danych teleadresowych uczestnika oraz zdjęcia uczestnika w
stroju, w którym wystąpi w czasie Finału. Wszystkie dane należy przesłać na adres:
e-mail: biuro.bylot@gmail.com najpóźniej do 10.11.2018 do godz.16:00.
3. Finał Konkursu: 11.11.2018 w godz. 14:40- 15:20, scena, Wyspa Młyńska,
Bydgoszcz.
Podczas Finału uczestnicy zaprezentują swoje stroje na scenie przed publicznością i Komisją
Konkursową, która wskaże zwycięzców.
Ważne: Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w zakresie określonych powyżej kategorii
wiekowych.
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VI . Harmonogram Konkursu:
1. Ogłoszenie, publikacja Regulaminu do dn. 29.10.2018,
2. Opracowanie karty oceny merytorycznej uczestników do 30.10.2018,
3. Ustalenie przez Organizatora scenariusza Finału konkursu do 30.10.2018,
4. Przyjmowanie zgłoszeń przez Organizatora od 29.10.2018 do 9.11.2018 do godz.18:00,
5. Wyłonienie zwycięzców, wręczenie nagród 11.11.2018 ok. godz.15:00 na scenie głównej,
Wyspa Młyńska, Bydgoszcz
6. Pokaz nagrodzonych strojów.
VII. Komisja Konkursowa i jej zadania:
W skład Komisji Konkursowej powołanej przez Organizatora – zwanej dalej Komisją,
wchodzą:
a) przedstawiciel środowiska artystycznego
b) przedstawiciel Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy
c) przedstawiciel Organizatora
2. Komisja spośród siebie dokona wyboru Przewodniczącego Komisji.
3. Komisja zobowiązana jest do zachowania bezstronności podczas oceny.
4.Komisja ma prawo nie przyznać nagród za poszczególne miejsca lub odstąpić od
rozstrzygnięcia konkursu w przypadku, gdy praca konkursowa nie będzie spełniała wymogów
Regulaminu oraz kryteriów ustalonych przez Organizatora.
6. Decyzje Komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
VIII. Kryteria Oceny Konkursu:
Proponowane kryteria oceny etapu szkolnego:
zaproponowanego stroju do okresu międzywojennego w Polsce

Indywidualne nagrody dla uczestników: (do przemyślenia)
a) dzieci do lat 12- 3 pierwsze miejsca, nagrody rzeczowe wartości 50 PLN/ każda
b) młodzież 13-19 lat- 3 pierwsze miejsca, nagrody rzeczowe wartości 50 PLN/każda
c) dorośli 19-60 - 3 pierwsze miejsca, nagrody rzeczowe wartości 50 PLN/każda
d) III wiek - 60 +- 3 pierwsze miejsca, nagrody rzeczowe wartości 50 PLN/każda
IX. Ustalenia szczegółowe:
1. Konkurs ma charakter indywidualny. Komisja dokonuje oceny punktowej po występie
danej osoby.
2. Organizator zapewnia miejsce do przeprowadzenia pokazu mody.
3. Organizator nie zapewnia napojów, ani wyżywienia dla uczestników Konkursu.
4. Organizator nie pokrywa kosztów przejazdu na Konkurs.
X. Kwestie organizacyjno-techniczne:
1. Nagrody zostaną wręczone lub przekazane w czasie Finału Konkurs 11.11.2018
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XI. Postanowienia końcowe:
1. Niniejszy Regulamin dostępny będzie w stronie internetowej www.bylot.pl , na FB
ByLOT, Moda na Bydgoszcz, w zakładce Wydarzenie - Obywatelskie Obchody
Święta Niepodległości oraz na stronie/FB MOB.
2. Administratorem danych, w rozumieniu ustawy o RODO, przesłanych w zgłoszeniu
udziału w konkursie jest Bydgoska Lokalna Organizacja Turystyczna „ByLOT” z
siedzibą w Bydgoszczy, ul. Długa43.
3. Przesyłając zgłoszenie ze zdjęciem uczestnik konkursu wyraża zgodę na
przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu celu i w zakresie
niezbędnym do realizacji projektu Obywatelskie Obchody Święta Niepodległości
2018 w Bydgoszczy, oraz na nieodpłatne udostępniania zdjęć przesłanych na Konkurs
po jego rozstrzygnięciu, na stronie www.bylot.pl.

Wydarzenie jest
współfinansowane ze środków Miasta Bydgoszczy.
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