
REGULAMIN  

I BYTOMSKIEGO FESTIWALU MODY I STYLIZACJI 

 

      § 1 

    POSTANOWIENIA WSTĘPNE  

 

1. Organizatorem festiwalu jest ZESPÓŁ SZKÓŁ ADMINISTRACYJNO - 

EKONOMICZNYCH I  OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH  w Bytomiu                         

ul. Webera 6, 41-902 Bytom  tel. 32 281 03 88, 32 282 34 82 

2. Festiwal skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych województwa 

śląskiego.  

§ 2 

ZASADY FESTIWALU 

1. Festiwal składa się z konkursu w dwóch kategoriach: 

a) Wykonanie projektu stroju szkolnego inspirowanego tematem 

„SCHOOL LOOK” - prace plastyczne wykonane dowolną techniką (np. 

szkic, rysunek, malarstwo, grafika itp.), nadesłane lub dostarczone 

osobiście prace zakwalifikowane do finału zostaną wyeksponowane 

w ramach festiwalu 24 marca 2015 r.  w Teatrze Rozbark. 

b) własna stylizacja mieszcząca się w temacie: „W ŚWIETLE 

JUPITERÓW” utrwalona na zdjęciu (format JPG). Stylizacje 

zakwalifikowane do finału będą prezentowane przez uczestników 

konkursu lub wskazanych przez nich modeli na scenie Teatru Rozbark 

w ramach pokazu finałowego 24 marca 2015 r. 

§ 3 

TERMINARZ  FESTIWALU 

1. Zgłoszenie uczestnictwa w Festiwalu należy dokonać drogą mailową na 

adres: festiwal@zsaeio.bytom.pl  do dnia 20.02.2015 r. 
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2. Termin nadsyłania prac na projekt stroju szkolnego inspirowanego tematem 

„SCHOOL LOOK” upływa z dniem 16.03. 2015 r. 

3. Prace na projekt stroju szkolnego należy dostarczyć osobiście lub przesłać 

pocztą/kurierem na adres organizatora festiwalu: ZSAEiO 41-902 Bytom 

ul.Webera 6. 

4. Prace stylizacji należy przesłać na adres e-maila festiwal@zsaeio.bytom.pl 

5. Termin nadsyłania prac stylizacji „W ŚWIETLE JUPITERÓW”- 

upływa 16.03.2015 r. 

6. Uczestnik festiwalu, którego projekt plastyczny stroju lub stylizacja zostanie 

zakwalifikowany do finału otrzyma powiadomienie na wskazany 

w zgłoszeniu adres e-mail lub telefonicznie. Uczestnik zakwalifikowany do 

finału zobowiązany jest do zgłoszenia się w dniu finału  

w Bytomskim Teatrze Tańca i Ruchu ROZBARK 

(ul. W. Kilara 29 41-902 Bytom).  W przypadku zakwalifikowania się 

uczestnika do finału konkursu „W świetle Jupiterów” uczestnik zobowiązuje 

się zgłosić wraz z wykonaną przez siebie stylizacją  (i modelką/modelem) na 

godzinę przed rozpoczęciem imprezy  w dniu 24.03.2015 r.  

 

  § 4 

UCZESTNICTWO 

1. W Festiwalu może wziąć udział uczeń szkoły gimnazjalnej mającej siedzibę 

na terenie województwa śląskiego, który zapozna się z Regulaminem 

i spełnia  następujące warunki: 

a) wyraził zgodę na uczestnictwo w Konkursie z podaniem niezbędnych 

danych osobowych wypełniając formularz zgłoszeniowy oraz złożył 

oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych stanowiących 

Załącznik nr 1 i 2 do niniejszego regulaminu, 

b) samodzielnie  przygotował i przekazał Organizatorowi Projekt Stroju lub 

stylizacji spełniający warunki opisane w § 2, 
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c) w terminie zgłosił Projekt Stroju lub stylizacji do udziału w festiwalu. 

 

     § 5 

   DANE OSOBOWE 

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie  

z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych 

osobowych, w związku z Konkursem, na potrzeby przeprowadzenia 

Konkursu oraz dostarczenia nagród.  

2. Administratorem danych osobowych jest Organizator. 

3. Każdy ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawienia 

na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. 

4. Przystępując do  Konkursu Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na publikację 

swoich danych osobowych jako Uczestnika Konkursu oraz/lub zwycięzcy 

wg załącznik nr 2   do regulaminu. 

 

§ 6 

TRYB WYŁONIENIA LAUREATÓW 

1. I etap konkursu polega na wyborze przez Komisję konkursową 

10 najlepszych projektów stroju szkolnego inspirowanego tematem 

„SCHOOL LOOK” oraz 10 prac stylizacji  „W ŚWIETLE JUPITERÓW.” 

2. W finale nagrodzone zostaną 3 pierwsze miejsca oraz przyznana zostanie 

nagroda publiczności w obu kategoriach konkursowych. 

§ 7  

 

     POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. Niniejszy Regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym 

zasady i warunki prowadzenia festiwalu.  

2. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian 

w niniejszym Regulaminie.  



3. Przystąpienie do Konkursu i podanie swoich danych osobowych jest 

dobrowolne, a Uczestnicy mają prawo wglądu w swoje dane oraz ich 

poprawienie.  

4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu ogłoszenia Konkursu.  

 



Załącznik nr 1          

do  REGULAMINU I BYTOMSKIEGO FESTIWALU MODY 

I STYLIZACJI 

 

 

Formularz zgłoszeniowy 

  

1. Imię i nazwisko:  

............................................................................................................................... 

2. Adres zamieszkania:  

kod pocztowy: .....-............ 

miejscowość:............................................................................................................ 

ulica: ....................................................................................................................... 

nr domu ............... 

nr mieszkania ............ 

3. Adres e-mail:...................................................................................................... 

4. Nr telefonu:  ....................................................................................................... 

5. Nazwa szkoły, klasa: 

……………………………………………………………………………………. 

kod pocztowy: .....-............ 

miejscowość:............................................................................................................ 

ulica: ....................................................................................................................... 

nr telefonu:  ………………………………………………………………………. 

Opiekun: …………………………………………………………………………. 



Załącznik nr 2         

do  REGULAMINU I BYTOMSKIEGO FESTIWALU MODY 

I STYLIZACJI 

     Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka  

 

……………………………………………………………………………...…….. 

              (imię i nazwisko uczestnika) 

 

przez ZESPÓŁ SZKÓŁ ADMINISTRACYJNO - EKONOMICZNYCH 

I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH  w Bytomiu ul. Webera 6, 41902 Bytom  w celu 

organizacji i przeprowadzenia I BYTOMSKIEGO FESTIWALU MODY  

I STYLIZACJI dla uczniów gimnazjów  województwa śląskiego w roku 

szkolnym 2014/2015. 

Ponadto wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego 

dziecka, w przypadku wyłonienia go jako laureata, bądź w przypadku 

otrzymania wyróżnienia w Konkursie. Zgodnie z Art. 81 ust. 1 Ustawy z dnia 

4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (tekst jednolity 

Dz. U. z 2000 r.  nr 80 poz. 904) 

Niniejsza zgoda dotyczy w szczególności wykorzystania wizerunku 

poprzez zamieszczenie danych osobowych,  miejsca nauki uczestnika konkursu, 

wykonanych fotografii w  publikacji na stronie internetowej szkoły, facebooku 

szkoły oraz mediach.  

Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie. 

 

……………………………….……………… 

  (data i podpis rodzica/opiekuna prawnego) 


