REGULAMIN
Konkursu na przebranie inspirowane modą lat 50, 60 lub 70
1. Organizator:
Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu
Bulwar Zygmunta Augusta 11
82-300 Elblag
2. Termin:
Konkurs odbędzie się w trakcie corocznej imprezy Nocy Muzeów 14.05.2016 r. na tarasie skrzydła
południowego budynku Podzamcza w godzinach 22.00-23:00.
Termin zgłoszenia stylizacji do konkursu: 14.05.2016 r. od godziny 19.00
3. Kategoria wiekowa: niezależnie od wieku
4. Wymagania :
Do konkursu na najlepsze przebranie inspirowane modą lat 50, 60 lub 70 jedna osoba zgłasza stylizacje
modową własnego autorstwa obejmującą elementy takie jak : ubiór, obuwie, akcesoria ( np. torba,
nakrycie głowy), biżuteria, makijaż, fryzura
5. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:
- wypełnienie karty zgłoszeniowej dostępnej przy wejściu na teren Muzeum,
- zaprezentowanie stylizacji w trakcie pokazu mody.
6. Skład jury :
Jury stanowić będą przedstawiciele organizatorów: po jednej osobie z Muzeum ArcheologicznoHistorycznego w Elblągu, Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu oraz Galerii El
7. Kryteria oceny stylizacji przez jury:
- dobór elementów stroju, fryzury i makijażu
- dobór kolorów i fasonów
- kreatywność , własna osobowość
Każde kryterium będzie oceniane w skali od 0 do 5 pkt. Zwycięzcami zostają trzy osoby o najwyższej
sumie punktów. Jeśli najwyższą sumę punktów uzyskają więcej niż 3 osoby Jury na prawo
przeprowadzić drugą rundę oceniania, w której biorą jedynie w/w osoby.
6. Nagrody :
W ramach Konkursu na najlepszą stylizację jury wyłoni 3 najciekawsze stylizacje, które zostaną
nagrodzone nagrodami – niespodziankami.
Ogłoszenie wyników nastąpi o godz. 22:50

7. Prawa autorskie

- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby
trzeciej przez Uczestnika. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem prawa do nagrody. - W przypadku wystąpienia wobec Organizatora przez osoby trzecie z roszczeniami z tytułu naruszenia
praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich związanych z korzystaniem z otrzymanych
materiałów, Uczestnik pokryje koszty i zapłaci odszkodowanie związane z roszczeniami takich osób.
8. Przetwarzanie danych osobowych:
- Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników jest Muzeum
Archeologiczno-Historyczne w Elblągu.
-Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwia udział w Konkursie.
Każdy Uczestnik Konkursu posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich
poprawiania.
9. Uwagi końcowe:
We wszystkich sprawach nieobjętych regulaminem decyduje Organizator.

KARTA ZGŁOSZENIA
Konkurs na przebranie inspirowane modą lat 50, 60 lub 70
Imię ……………….…………………………………………………….…………
Nazwisko…………………………………………………………………………
Wiek………………………………………………………………………………..
Krótki opis stylizacji (elementów ubioru, inspiracji): …………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
………………………………………………………………………………………..………………………………………………………
…………………………………………………………..……………………………………………………………………………………
……………………………..…………………………………………………………………………………………………………………
..…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………
………………………………………………………………………………………..………………………………………………………
…………………………………………………………..……………………………………………………………………………………
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Archeologiczno – Historyczne w
Elblągu dla celów „Konkursu na przebranie inspirowane modą lat 50, 60 lub 70”. (Zgodnie z art. 23 ust.1,
pkt 1. Ustawy z dnia 29.08.1997 „O ochronie danych osobowych” )
Zgłaszam stylizację zrealizowaną z zachowaniem praw autorskich oraz zgodnie ze znanymi mi wymogami
regulaminu Konkursu na Stylizację Modową .
Wyrażam zgodę na zarejestrowanie i rozpowszechnianie swojego wizerunku, utrwalonego na materiale wideo
(materiale zdjęciowym), zarejestrowanym na potrzeby realizacji Konkursu na przebranie inspirowane modą
lat 50, 60 lub 70 . Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem i akceptuję wszystkie jego warunki.

………………………….………………………………………….

Data i podpis uczestnika lub opiekuna

