Regulamin pokazu mody / konkursu „W Baśnie Ubrani”

Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w pokazie mody / konkursie „W
Baśnie Ubrani”.
2. Pokaz mody / konkurs „W Baśnie Ubrani” organizowany jest przez Miejską Bibliotekę
Publiczną im. Zenona Przesmyckiego w Radzyniu Podlaskim.
3. Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (klasy
I -III).
4. Udział w pokazie mody / konkursie „W Baśnie Ubrani” jest bezpłatny.
5. Pokaz mody /konkurs „W Baśnie Ubrani” odbędzie się 1 czerwca 2018 r. w Miejskiej
Bibliotece Publicznej w Radzyniu Podlaskim podczas Dnia Dziecka.
6. O uczestnictwie w pokazie mody / konkursie „W Baśnie Ubrani” decyduje kolejność
zgłoszeń, ilość miejsc jest ograniczona.
7. O zakwalifikowaniu się do pokazu mody / konkursu „W Baśnie Ubrani”, Miejska
Biblioteka Publiczna w Radzyniu Podlaskim poinformuje za pośrednictwem e-maila
podanego w formularzu zgłoszeniowym.
8. Dla uczestników jest możliwość bezpłatnego wypożyczenia stroju z Wypożyczalni
Strojów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radzyniu Podlaskim.

Cele pokazu mody / konkursu „W Baśnie Ubrani”
1. Rozwijanie dziecięcej kreatywności i wyobraźni za pomocą baśni i bajek oraz nauka
poprzez oryginalną formę zabawy.
2. Integracja środowiska lokalnego.
3. Włączenie mieszkańców Radzynia Podlaskiego w współtworzenie działań
kulturalnych opartych na literaturze.

Uczestnicy pokazu mody / konkursu „W Baśnie Ubrani”
1. Poprzez uczestników pokazu mody / konkursu „W Baśnie Ubrani” rozumie się dzieci,
w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (klasy I-III).
Warunki uczestnictwa w pokazie mody / konkursie „W Baśnie Ubrani”

1. Zgłoszenie uczestnika następuje poprzez formularz zgłoszeniowy (wypełniony i
podpisany przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka) dostępny na stronie MBP
www.mbpradzyn.pl lub dostarczenie zgłoszenia osobiście do Miejskiej Biblioteki
Publicznej im. Z. Przesmyckiego w Radzyniu Podlaskim do dnia 27 maja 2018 r.
2. Wyrażenie zgody na publikowanie zdjęć, materiałów filmowych i danych uczestników
(imię i nazwisko) w materiałach organizatora i wybranych przez niego mediach.
3. Przygotowanie stylizacji której motywem przewodnim jest bohater baśni lub bajki
oraz przygotowanie słownej prezentacji wybranej postaci o długości 1,5-2 minuty.
Nagrody
I miejsce - profesjonalna sesja zdjęciowa wykonana przez Tomasza Młynarczyka i
Agnieszkę Bober oraz fotoksiążka.
II miejsce - profesjonalna sesja zdjęciowa wykonana przez Tomasza Młynarczyka i
Agnieszkę Bober oraz fotoksiążka.
Dla pozostałych uczestników pokazu/konkursu są przewidziane nagrody
niespodzianki.

Postanowienia końcowe
1. Uczestnik pokazu mody /konkursu „W Baśnie Ubrani” zobowiązany jest do
stosowania się do niniejszego regulaminu.
2. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w
Radzyniu Podlaskim www.mbpradzyn.pl .
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.
4. Wszelkich informacji dotyczących pokazu mody / konkursu „W Baśnie Ubrani” udziela
Miejska Biblioteka Publiczna w Radzyniu Podlaskim.
5. We wszelkich sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie
mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy o ochronie danych
osobowych, ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
6. Wszelkie spory dotyczące konkursu, wynikłe pomiędzy Organizatorem a Uczestnikami
będą rozstrzygane przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.

