REGULAMIN „KONKURSU NA NAJLEPSZE PRZEBRANIE - COSPLAY“
§1
[postanowienia ogólne]
1. Organizatorem „Konkursu na Najlepsze Przebranie – Cosplay” (dalej: „Konkurs”) jest Amid
Prestige Mikołajczyk & Michoń Spółka jawna z siedzibą w Chrustach, ul. Laskowa 93, 26-050
Zagnańsk.
2. Konkurs jest organizowany w ramach „I Zlotu Fanów Harry’ego Pottera na Świętokrzyskiej
Polanie” (dalej: „Zlot”), który odbędzie się w dniu 15 sierpnia 2018 r. w Chrustach przy ul.
Laskowej 95 (26-050 Zagnańsk) w wyznaczonym miejscu na terenie „Kompleksu
Świętokrzyska Polana” (dalej: „Kompleks”).
3. Konkurs odbędzie się w godzinach 11:00-16:30.
4. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się w dniu Zlotu o godz. 17:30.
5. Celem Konkursu jest wybór najlepszego przebrania – cosplay – za postać z serii książek
o Harrym Potterze.
6. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne i dobrowolne.
§2
[warunki uczestnictwa]
1. Każdy uczestnik Zlotu niebędący członkiem personelu Organizatora (dalej: „Uczestnik”) może
wziąć udział w Konkursie.
2. Warunkiem udziału w Konkursie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego i wyrażenie
zgody na korzystanie z wizerunku Uczestnika.
3. Zgłoszenia udziału w Konkursie w imieniu Uczestnika nieposiadającego pełnej zdolności do
czynności prawnych dokonuje osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
która sprawuje opiekę nad takim Uczestnikiem.
4. Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z wcześniejszym zapoznaniem się i akceptacją
treści niniejszego regulaminu oraz Regulaminu „I Zlotu Fanów Harry’ego Pottera na
Świętokrzyskiej Polanie”, w szczególności w zakresie zasad przetwarzania danych osobowych
oraz rozpowszechniania wizerunku Uczestników; oraz „Regulaminu Rywalizacji o Puchar
Domów”.
5. Uczestnik ma obowiązek przestrzegania niniejszego regulaminu oraz regulaminu, o którym
mowa w ust. 4 powyżej.
§3
[nagroda]
1. Zwycięzcę Konkursu wyłoni jury w składzie: Miłosz Tuziak, Kinga Hans i Milena Dzwonnik.
2. Dom zwycięzcy Konkursu otrzyma dodatkowe 150 punktów do klasyfikacji „Pucharu Domów”.
3. Zwycięzca Konkursu, otrzyma Nagrodę Pierwszą w postaci Skrzyni Niespodzianki,
zawierającej gadżety Zlotu i Organizatora oraz zaproszenia do nieodpłatnego skorzystania
z atrakcji znajdujących się na terenie Kompleksu.
4. Wartość Nagrody Pierwszej wynosi 300 (trzysta) zł.

5. Nagroda Pierwsza nie podlega wymianie lub zamianie na inne rzeczy, w szczególności
nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.
6. Zwycięzca, obok Nagrody Pierwszej otrzyma dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości
11,11% wartości brutto przyznanej mu nagrody. Dodatkowa nagroda pieniężna zostanie
w całości przeznaczona na pokrycie przez organizatora 10% zryczałtowanego podatku
dochodowego. W przypadku, gdy nie wystąpi obowiązek pobrania 10% zryczałtowanego
podatku dochodowego, dodatkowa nagroda pieniężna nie przysługuje.
7. Nagroda Pierwsza zostanie wydana Zwycięzcy bezpośrednio po ogłoszeniu wyników
Konkursu, zgodnie z § 1 ust. 4 niniejszego regulaminu, z zastrzeżeniem ust. 8 niniejszego
paragrafu.
8. Warunkiem otrzymania Nagrody Pierwszej jest podanie przez Zwycięzcę informacji
niezbędnych do obliczenia i odprowadzenia należnego podatku. Niedostarczenie
wymienionych informacji oznacza wygaśnięcie prawa do nagrody.
§4
[postanowienia końcowe]
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa
polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.

2. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie internetowej Organizatora oraz w biurze Zlotu
na terenie Kompleksu.

