REGULAMIN „KONKURSU NA NAJBARDZIEJ IRYTUJĄCY STRÓJ IRYTKA”
§1
[postanowienia ogólne]
1. Organizatorem „Konkursu na Najbardziej Irytujący Strój Irytka” (dalej: „Konkurs”) jest Amid
Prestige Mikołajczyk & Michoń Spółka jawna z siedzibą w Chrustach, ul. Laskowa 93, 26-050
Zagnańsk, e-mail: marketing@swietokrzyskapolana.pl.
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 16:30-17:30.
4. Ogłoszenie wyników Konkursu odbędzie się w dniu Zlotu po godz. 17:30.
5. Celem Konkursu jest wybór najbardziej najciekawszego przebrania.
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.
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.
§3
[przebieg Konkursu]
1. Uczestnicy mogą brać udział w Konkursie indywidualnie bądź w grupach, przy czym, Grupa
może składać się wyłącznie z przedstawicieli tego samego Domu.
2. Nad bezpieczeństwem przebiegu Konkursu będzie czuwał personel Organizatora.

3. Zadaniem Uczestników jest wykonanie w czasie 60 minut stroju z odzieży recyklingowej,
który będzie możliwy do ubrania. Odzież można ciąć oraz łączyć na różne sposoby.
4. Z upływem czasu, o którym mowa w ust. 3 powyżej Uczestnicy zaprezentują przygotowany
strój na sobie.
§4
[wyłonienie zwycięzcy]
1. Zwycięzcę Konkursu wyłoni jury w składzie: Miłosz Tuziak, Kinga Hans i Milena Dzwonnik.
2. Dom zwycięzcy Konkursu otrzyma 50 punktów do klasyfikacji „Pucharu Domów”.
§5
[postanowienia końcowe]

1. 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”.
2. Uczestnik ma obowiązek przestrzegania niniejszego regulaminu oraz regulaminów, o których
mowa w ust. 1 powyżej.

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

