REGULAMIN
konkursu na najciekawszy strój retro
organizowanego w ramach imprezy „Herbatka u Zieleniewskich”
1. Konkursu na najciekawszy strój retro, zwany dalej Konkursem, odbywa się w ramach
imprezy „Herbatka u Zieleniewskich” w dniu 28.08.2022 roku.
2. Cele konkursu:
- integracja mieszkańców wokół lokalnej historii i tradycji,
- promocja działalności artystycznej Dworu Zieleniewskich,
- rozwijanie wrażliwości artystycznej mieszkańców,
- prezentacja impresji twórczej uczestników.
3. Organizator konkursu: Trzebińskie Centrum Kultury.
4. Konkurs adresowany jest do dzieci, młodzieży i dorosłych. Uczestnicy przed udziałem w
konkursie zobowiązani są do wypełnienia oświadczenia. Za osoby niepełnoletnie
oświadczenie wypełnia rodzic lub opiekun prawny uczestnika.
5. Dla laureatów przewidziano nagrody rzeczowe.
6. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane będą na miejscu imprezy od godz.15.00
7. Prezentacja strojów i rozstrzygnięcie konkursu odbędzie w Dworze Zieleniewskich w
Trzebini podczas imprezy plenerowej „Herbatka u Zieleniewskich”, dnia 28.08.2022, ok.
17.30
8. Uczestnik konkursu zaprezentuje strój z okresu XX- lecia międzywojennego na scenie. Do
prezentacji przygotowany zostanie przez organizatora jeden podkład muzyczny dla
wszystkich uczestników. Uczestnik ma możliwość przedstawienia krótkiej charakterystyki
stroju. Czas prezentacji każdego uczestnika określony jest na maksimum 1 minutę.
Dozwolone są rekwizyty.
9. Głównej ocenie podlegać będzie wierność historyczna (nawiązanie do ubioru z epoki),
pomysłowość, estetyka wykonania, wkład pracy.
10. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja
Konkursowa.
10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokumentowania przebiegu konkursu na
nośnikach foto, video oraz wykorzystania ich w celach dydaktycznych.
11. Uczestnicy wyrażają zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku utrwalonego za
pomocą różnych technik fotograficznych i nagraniowych w związku z ich udziałem w
imprezie.
12. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez
Organizatorów na potrzeby organizacji imprezy oraz zgodnie z celami statutowymi TCK, w
tym umieszczenie na jego stronie internetowej.
13. Dodatkowych informacji udzielają: Ewa Feliksiak i Anna Reciak, tel. 32-61-10-621 lub
32- 61-21-497.
14. Regulamin i oświadczenie dostępne na stronie www.tck.trzebinia.pl i facebooku TCK.
15. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie.

