
REGULAMIN KONKURSU „MADE YOURSELF, CZYLI STYLIZACJA TO TEŻ SZTUKA”  

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

 

1.Konkurs "MADE YOURSELF, CZYLI STYLIZACJA TO TEŻ SZTUKA" (zwany dalej "Konkursem"), jest 

organizowany przez Miejski Ośrodek Kultury „Amfiteatr”  z siedzibą w Radomiu przy ul. Parkowej 1 

(zwanym dalej "Organizatorem"). Niniejszy regulamin określa zasady organizacji i przebiegu Akcji. 

2. W Konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, osoby fizyczne z wyłączeniem: 

a. pracowników oraz stron umów cywilnoprawnych zawieranych przez Organizatora lub spółek 

zależnych od Organizatora, 

b. innych osób, które brały udział w organizowaniu Akcji, 

c. osób najbliższych wobec osób wymienionych w lit. a. i b. powyżej, to jest osób będących wobec 

takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub 

stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą 

pozostającą we wspólnym pożyciu. 

§ 2 

Czas trwania  

Konkurs jest ogłoszony na łamach bloga Syllove.blogspot.com oraz amfiteatr.radom.pl, ponieważ 

konkurs stanowi część działań związanych z projektem „Fosa pełna kultury”.  Zdjęcia stylizacji 

należy przesyłać przez formularz do 3.08.2017 roku. 

 

§ 3 

Komisja Konkursowa 

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu a w szczególności w celu 

dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Akcji oraz wyłonienia osób biorących udział w finale, 

Organizator powoła komisję konkursową (dalej "Komisja"). W skład Komisji  wejdą osoby 

delegowane przez Organizatora. Decyzje podjęte przez Komisję  są ostateczne i nie podlegają 

zaskarżeniu. 

 

§ 4 

Zasady uczestnictwa w Akcji 

1. Konkurs polega na wybraniu i ocenie najciekawszych stylizacji inspirowanej sztuka oraz 

prezentację najlepszych w dn. 5 sierpnia 2017 podczas weekendu „Made in Radom” w ramach 

projektu „Fosa pełna kultury”. 

2. Użytkowniczki przesyłają stylizacje na zadany tematy (ubrania+dodatki): 

Użytkowniczki wysyłają zdjęcia całej swojej sylwetki w stworzonej przez siebie stylizacji wraz z 

krótkim opisem inspiracji, czyli np. konkretnego dzieła sztuki, trendu w malarstwie/sztuce itd., itp. 

Zgłoszenie powinno także zawierać uzasadnienie, skąd pomysł na taki strój oraz ewentualnie 

informację, że dana część garderoby została uszyta samodzielnie lub pochodzi z second handu. 

Zdjęcia należy wysłać za pomocą formularza dostępnego pod linkiem: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFPJeQyo2SPc8lvE3e7hXI-ILvtF1_hF4NTw3rm56Oo_u-

Rg/viewform?usp=sf_link 

Do zgłoszenia należy dołączyć swoje dane osobowe oraz adres korespondencyjny, oraz 

oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem i jego akceptacji, zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych i publikację wizerunku poprzez zamieszczenie w e-mailu następujących klauzul. 

3. Zdjęcie powinno być wyraźne, pokazujące całą sylwetkę, w dużej rozdzielczości min. 300 dpi, ok. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFPJeQyo2SPc8lvE3e7hXI-ILvtF1_hF4NTw3rm56Oo_u-Rg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFPJeQyo2SPc8lvE3e7hXI-ILvtF1_hF4NTw3rm56Oo_u-Rg/viewform?usp=sf_link


10x15 cm (ok. 1770x1180 pikseli). 

4. Zdjęcie wraz z opisem spełniającym powyższe wymogi jest zgłoszeniem uczestnictwa w Akcji. 

Maksymalnie można wysłać 3 zdjęcia różnych stylizacji. 

5. Uczestniczkami akcji mogą być osoby, które ukończyły 18 lat. 

6. Organizator nie zwraca nadesłanych zgłoszeń uczestnictwa w Akcji, przysługuje mu prawo ich 

zniszczenia. 

7. Najlepsze stylizacje zostaną wybrane i skomentowane przez autorkę bloga 

styllove.blogspot.com – Darię Kwaczyńską. 

8. Przesłanie Zgłoszenia przez Uczestniczkę, jest równoznaczne i następuje jednocześnie ze 

złożeniem Organizatorowi przez Uczestniczkę następujących oświadczeń i gwarancji: 

a. Uczestniczka jest pełnoletnia i ma pełną zdolność do czynności prawnych; 

b. przesłane Zdjęcia przedstawiają Uczestniczkę zaś całość praw autorskich do tych Zdjęć 

przysługuje wyłącznie Uczestniczce a żadna osoba trzecia nie wystąpi z jakimikolwiek roszczeniami 

przeciwko Organizatorowi, w wypadku korzystania przez organizatora w celach związanych z Akcją. 

c. Uczestniczka upoważnia Organizatora do nieodpłatnego korzystania ze zdjęć na potrzeby 

przeprowadzenia Akcji, w tym do ich publikacji na łamach strony internetowej oraz bloga styllove. 

blogspot.com 

e. Uczestniczka, aby wziąć udział w konkursie do zgłoszenia powinna dołączyć klauzule wskazane w 

pkt. 2 niniejszego paragrafu. 

 

§ 5 

Nagrody 

1. Najlepsze stylizacje zostaną wybrane i skomentowane. Autorka najciekawszej stylizacji otrzyma 

możliwość udziału w sesji zdjęciowej zorganizowanej przez Fabryka Studio. 

2. Finalistki, czyli autorki 3 najlepszych stylizacji wezmą udział w prezentacji tychże podczas 

weekendu „Made in Radom” w ramach projektu „Fosa pełna kultury” w dn. 5 sierpnia 2017 r.  O 

godzinie finałowych prezentacji wybrane osoby zostaną poinformowane mailowo/telefonicznie. 

Finalistki dostaną upominki od marki RADOMIANKA. 

3. Organizator zastrzega sobie możliwość nieopublikowania żadnej z nadesłanych stylizacji i nie 

rozstrzygnięcia konkursu. 

§ 6 

Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji czy Uczestniczki biorące udział w Akcji spełniają 

warunki określone w niniejszym regulaminie Konkursu. W tym celu Organizator może żądać 

złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych 

dokumentów, w tym zwłaszcza podania adresu zamieszkania lub zameldowania i numeru telefonu 

kontaktowego. 

2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach niniejszego Konkursu jest 

Miejski Ośrodek Kultury „Amfiteatr” z siedzibą w Radomiu przy ul. Parkowej 1. Dane osobowe 

Uczestniczki będą przetwarzane w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w tym przede 

wszystkim w celu wyłonienia zwycięzcy Konkursu i wydania nagród. W toku Konkursu, dane 



osobowe mogą być przetwarzane również w celach marketingowych. W przypadku wyrażenia 

zgody dane laureatów Konkursu w zakresie imienia i nazwiska oraz wizerunku mogą być 

zamieszczenie na stronie internetowej amfiteatr.radom.pl oraz styllove.blogspot.com. Podanie 

danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji powyższych celów. Uczestnicy 

Konkursu mają prawo wglądu do treści swoich danych osobowych, oraz ich poprawiania. Dane 

osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom niż uprawnionym na podstawie przepisów 

prawa. 

 

3. Wszelkie reklamacje związane z Akcją należy zgłaszać pisemnie do Organizatora na adres: ul. 

Parkowa 1, 26-600 Radom, wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, pod rygorem wygaśnięcia 

jakichkolwiek roszczeń danej osoby w związku z Akcją najpóźniej do 14 dni od daty zakończenia 

Czasu Trwania Akcji. Reklamacje związane z Akcją rozstrzyga Komisja Akcji w terminie 14 dni od 

daty wniesienia reklamacji. Decyzja Komisji rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie 

przysługuje od niej odwołanie. 

 

4. Postanowienia niniejszego regulaminu Akcji są wyłączną podstawą prowadzenia Akcji, a ich 

wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Komisji Akcji. 

5. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za: 

(a) zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Akcji, których nie był w stanie 

przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń 

losowych w tym siły wyższej, 

(b) nie doręczenie uczestnikowi nagrody spowodowane nie podaniem przez uczestnika danych 

adresowych lub błędnym ich podaniem. 

(c) świadczone przez Pocztę Polską i firmy kurierskie usługi pocztowe 

6. Niniejszy regulamin Akcji jest dostępny na stronie amfiteatr.radom.pl oraz styllove.blogspot.com 

do wglądu w siedzibie Organizatora, a także listownie, po przesłaniu przez uczestnika 

zaadresowanej zwrotnie koperty wraz z uiszczoną opłatą pocztową. 

 


