REGULAMIN KONKURSU
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs jest organizowany pod nazwą CARPATHIAN ART of FASHION.
2. Organizatorem Konkursu i fundatorem nagród jest Starostwo Powiatowe w Rzeszowie,
ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów.
3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na stronie:
• www.powiat.rzeszow.pl,
• https://www.facebook.com/PowiatRzeszowski/
w dniach 01 marca – 30 czerwca 2017 roku.
• Po stronie słowackiej informacje o konkursie zostaną zamieszczone na stronie
www.svidnik.sk.
4. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani powiązany
z Facebook-iem.
5. Konkurs jest organizowany w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem
Programu INTERREG V-A Polska - Słowacja 2014 – 2020. Partnerem projektu jest Miasto
Svidnik.
§2
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która posiada pełną
zdolność do czynności prawnych zamieszkująca teren województwa podkarpackiego lub
Kraju Preszowskiego (Słowacja). Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych
biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna
prawnego.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
•
•

osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1;
Uczestnik konkursu nie może prowadzić działalności gospodarczej związanej
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•
•
•

z tematyką konkursu tj. określonej w księdze PKB pod numerami: dział 14 oraz 15
(„Produkcja odzieży” oraz „Produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych”)
wykonanie dowolną techniką kolekcji ubioru/obuwia/biżuterii (nie mniej niż 5
sztuk – nie więcej niż 10);
przekazanie Organizatorowi do dnia 30.06.2017 zdjęć już zrealizowanych projektów na
adres mailowy caf@powiat.rzeszow.pl w terminie zgodnym z § 1 pkt 3.

§3
CELE KONKURSU

•
•
•
•

promowanie uzdolnionych ludzi z terenu objętego projektem;
rozbudzanie aktywności twórczej dzieci i młodzieży,
rozwijanie uzdolnień i zainteresowań dzieci i młodzieży,
umożliwienie młodym uzdolnionym ludziom osiągnięcia sukcesu.

§4
NAGRODY
1. Nagrodą w Konkursie są:
•

Dwa równorzędne zestawy dla zwycięzców (jeden ze strony polskiej, drugi ze strony
słowackiej) zawierające wystawienie zwycięskiej kolekcji podczas profesjonalnego pokazu
w ramach eventu „Carpathian Art of Fashion”, wykonanie profesjonalnej sesji zdjęciowej
z pełną obsługą zawierającą 10 profesjonalnie przygotowanych ujęć, wykonanie
profesjonalnego portfolio zawierającego zdjęcia z wykonanej sesji,

•

Ponadto w konkursie przewidziane są nagrody za wyróżnienia w skład których wchodzić
będą: aparaty fotograficzne, głośniki bluetooth oraz plecaki/torby sportowe.

2. Zdobywcami nagród w Konkursie są Uczestnicy, wyłonieni przez Komisję Konkursową.
3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje dwie komisje
konkursowe – jedną po stronie słowackiej i jedną po stronie polskiej. Wszelkie wątpliwości
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dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga
Organizator.
4. Uczestnicy nadsyłający swoje zgłoszenia po stronie słowackiej zostaną ocenieni przez
Komisję powołaną po stronie polskiej, zaś Uczestnicy, którzy nadeślą swoje zgłoszenie po
stronie polskiej, zostaną ocenieni przez Komisję powołaną po stronie słowackiej.
5. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wygranej poprzez stronę www Starostwa
Powiatowego w Rzeszowie, serwis Facebook oraz mailowo w ciągu 7 (siedmiu) dni
roboczych od zakończenia Konkursu.
6. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Laureat powinien
odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres caf@powiat.rzeszow.pl w terminie 3 (trzech)
dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.
7. Otrzymana nagroda zostanie wysłana do Laureatów Konkursu na koszt Organizatora, na
adres wskazany przez Laureatów, na terenie Polski, w ciągu 10 dni roboczych od przesłania
danych przez Laureata.
8. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook
z odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez Starostwo Powiatowe w Rzeszowie.
9. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis
Facebook, ani z nim związany.

§5
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych
danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu, adresu konta poczty elektronicznej,
numeru tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody.
2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na
przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą
przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.
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§6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na
pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów
poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu
opublikowania go na stronie www.powiat.rzeszow.pl oraz www.svidnik.sk.

Projekt realizowany przez Powiat Rzeszowski w ramach Programu INTERREG V-A Polska - Słowacja 2014 – 2020.
Partnerem projektu jest miasto Svidnik na Słowacji.

