
Regulamin konkursu ,,Truskawkowa Kreacja''

Postanowienia ogólne
 Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem i zgodnie 

z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

1. Cele konkursu
Głównym celem konkursu jest rozpowszechnianie tradycyjnego produktu regionalnego truskawka
kaszubska/kaszëbskô malëna poprzez twórcze inicjatywy, integracja mieszkańców oraz turystów 

w kreatywny sposób, prezentacja dorobku twórczego uczestników, promocja talentów i prezentacja
prac szerokiej publiczności. 

2. Organizator
Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chmielnie 

przy wsparciu Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Pomorskiego.

3. Uczestnicy
Konkurs adresowany jest do osób pełnoletnich. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są dołączyć
pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych do uczestnictwa w konkursie.W przypadku

braku pisemnej zgody osoba niepełnoletnia nie może wziąć udziału w konkursie. 

4. Warunki uczestnictwa
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie do Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i

Rekreacji w Chmielnie karty zgłoszeniowej (zał nr. 1) wraz z oświadczeniem (zał. Nr 2)

5. Rozstrzygnięcie konkursu 
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 2 lipca 2016 roku podczas trwania Festiwalu Truskawek

Kaszubskich.

6. Forma prezentacji stroju
 Uczestnik konkursu zaprezentuje strój na scenie mając możliwość przedstawienia przez mikrofon
krótkiej charakterystyki stroju. Czas prezentacji każdego uczestnika określony jest na maksimum 

2 minuty. Dozwolone są rekwizyty.

 7. Ocena Kreacji
 Głównej ocenie podlegać będzie pomysłowość, estetyka wykonania, wkład pracy.

8. Komisja Konkursowa oraz Nagrody
 O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa.

 Dla laureatów przewidziane zostały nagrody rzeczowe. Komisja może przyznać również
wyróżnienia. Wręczenie nagród nastąpi 2 lipca 2016 roku w amfiteatrze nad Jeziorem Kłodno w

Chmielnie podczas trwania Festiwalu Truskawek Kaszubskich.

 Szczegółowych informacji udziela: Gminny Ośrodek Kultury,Sportu i Rekreacji w Chmielnie 
tel. 58 684-22-05, e-mail: it@chmielno.pl

mailto:it@chmielno.pl


Załącznik Nr 1
 do regulaminu Konkursu

…………………….. 
        miejscowość, data  

Formularz zgłoszeniowy 
do  Konkursu „TRUSKAWKOWA KREACJA“ 

organizowanego w dniu 2 lipca 2016 r. 
przez Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Chmielnie

podczasd I Festiwalu Truskawek Kasubskich

1. Imię i nazwisko 

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

2. Krótki opis  prezentowanej kreacji

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

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

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

3. Dane kontaktowe (adres korespondencyjny, adres e-mail, telefon) 

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

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

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

podpis          

* dot. osób niepełnoletnich: Zgoda rodzica/opiekuna prawnego  na udział w konkursie:

---------------------------------------------------------.-----------------------------

(podpis)

 



Załącznik Nr 2 
do regulaminu Konkursu 

…………………………….………. 
        imię i nazwisko Uczestnika Konkursu 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU 

Oświadczam,  że  zapoznałem/am się  z  treścią  regulaminu   Konkursu  ”Truskawkowa kreacja”
organizowanego w dniu 2 lipca 2016 r. podczas I Festiwalu Truskawek Kaszubskich w Chmielnie
organizowanego przez GOKSiR Chmielnie i w pełni akceptuję jego postanowienia. 
Oświadczam również, że wyrażam zgodę na przetwarzanie wszystkich moich danych osobowych
zawartych  w  formularzu  zgłoszeniowym  Konkursu  w  związku  i  dla  potrzeb  niezbędnych  dla
realizacji ww. konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.). 
Oświadczam,  że  nieodpłatnie  przenoszę  na  Organizatora  autorskie  prawa  majątkowe,  do
stworzonych przez siebie potraw na wszelkich polach eksploatacji: w szczególności: 
1)  zwielokrotnienia  za  pomocą  druku,  technik  reprograficznych,  filmu,  zapisu  magnetycznego,
nośnika elektronicznego, nośnika cyfrowego, 
2) rozpowszechniania w kraju i za granicą, 
3) użyczania, najmu, 
4) wprowadzenia do pamięci komputera, 
5)  publicznego udostępniania  w taki  sposób,  aby każdy mógł  mieć  do nich dostęp,  w miejscu
i czasie przez siebie wybranym. 

Oświadczam,  że  wyrażam zgodę na  bezpłatne  użyczenie  mojego wizerunku na  cele  związane  
z Konkursem. 

……….……………………………. 
czytelny podpis Uczestnika Konkursu           

……………………………… 
           miejscowość, data 


