
                                                             REGULAMIN 
                                              na najciekawszy strój z okresu międzywojennego
                                 w ramach obchodów 100- lecia Odzyskania Niepodległości 

ORGANIZATOR: CHOBIEŃSKI OŚRODEK KULTURY przy współpracy z Gminą Rudna

CEL PRZEGLĄDU:
1/  Celem konkursu jest propagowanie wśród dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych wiedzy na temat stroi z epoki 
dwudziestolecia międzywojennego do lat czterdziestych XX wieku. 

MIEJSCE I TERMIN:
Chobieński Ośrodek Kultury
Chobienia/ Gmina Rudna woj. dolnośląskie
/Rynek, zamek/
 03 listopada 2018r.

ZASADY UCZESTNICTWA:
1.  Konkurs jest imprezą otwartą. Jego uczestnikami mogą być osoby biorące udział w „Pikniku Niepodległościowym” 
w Chobieni w dniu 03.11.2018r.
2. Konkurs został zorganizowany z okazji jubileuszu obchodów 100 lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę.
3. W konkursie mogą brać udział uczestnicy indywidualni.
4. Stroje niezgodne z regulaminem nie będą brane przez Jury pod uwagę.

PRZEDMIOT KONKURSU ORAZ ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD
1. Podczas Konkursu wyłonieni zostaną Uczestnicy, którzy zgłoszą do konkursu stroje najlepiej oddające 

stylistykę wybranych okresów lat od dwudziestolecia międzywojennego, po lata czterdzieste XX wieku.
2. Stroje zostaną zaprezentowane podczas imprezy „PIKNIK NIEPODLEGŁOŚCIOWY”, który odbędzie się w 

Chobieni /zamek/ w dniu 03 listopada 2018r.  
3. Uczestnik Konkursu może sam zaprezentować na sobie strój lub wyznaczyć inną osobę: „modelkę”, „modela”.

Uczestnik ma możliwość przedstawienia przez mikrofon krótkiej charakterystyki stroju.    
4. Stroje zgłoszone do Konkursu oceni Jury. Skład Komisji Konkursowej określa Organizator. 

KRYTERIA OCENY STROJÓW:
• zgodność ze stylistyką okresu międzywojennego
• oryginalność pomysłu, 
• wykorzystane środki,
• wyraz artystyczny,
• osobowość a niekoniecznie uroda modelki/modela.
Jury oceniać będzie uczestników w czterech kategoriach wiekowych:
• Kat dzieci do lat 12
• Kat młodzież od 13 – 17 lat
• Kategoria dorośli od 18 lat 
•

NAGRODY:
Autorzy najciekawszych stroi otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy w dniu konkursu przygotowanych przez 
Chobieński Ośrodek Kultury przy wsparciu Gminy Rudna.
Liczba wyróżnionych i nagród może ulec zmianie.

INFORMACJE DODATKOWE:
1.  Ogłoszenie werdyktu nastąpi pod koniec imprezy po obradach Jury.
2.  Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu konkursu, przerwania lub odwołania konkursu.
3.  Informacje na temat Konkursu można uzyskać w Chobieńskim Ośrodku Kultury Chobienia ul. Rynek 6,  59-305 
Rudna, pod numerem tel. 76 8 439 519 lub 76 8 439 509, chok-chobienia@wp.pl; 
4. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora w celach 
wynikających z regulaminu Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych 
/Dz.U z1997 r. nr.133, poz. 883 z późniejszymi zmianami/.
5. Uczestnik przeglądu wyraża zgodę na zamieszczenie przez Chobieński Ośrodek Kultury wizerunku swojego /dziecka
zarejestrowanego podczas ww imprezy, w celu promocji wydarzenia i podania do wiadomości publicznej wyników 
konkursu.
6. Informujemy, że podanie danych osobowych jest dobrowolne oraz, że uczestnikom konkursu przysługuje prawo 
dostępu do treści danych swoich /dziecka, poprzez  poprawienie ich oraz żądania ich usunięcia jak również wycofania 
powyższej zgody.

mailto:chok-chobienia@wp.pl


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL), 
dalej RODO

informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych będzie Chobieński Ośrodek Kultury.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: tel. 768358801, mail: iodo@nsi.net.pl.
3. Dane osobowe moje/dziecka będą przetwarzane podczas całego cyklu imprez: festynów/ zajęć/ wycieczek/ 
konkursów/ turniej związanych z istnieniem Chobieńskiego Ośrodka Kultury na podstawie udzielonej zgody.
4. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji zadań statutowych CHOK.
5. Dane osobowe nie będą przekazywane żadnym innym odbiorcom.
6. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych/ do danych osobowych dziecka, ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
7. Ma Pani/Pan prawo do wycofania wyrażonej zgody. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie będzie miało wpływu 
na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
9. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych.
10. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niepodanie, może skutkować brakiem możliwości udziału Państwa lub 
dziecka    w konkursie na najciekawszy strój z okresu międzywojnia - „Piknik Niepodległościowy”


