
1. Konkurs przeznaczony jest dla tancerek Zespołu STOKROTKI, działającego przy Domu 

Kultury Włókniarzy w Bielsku-Białej.

2. Konkurs jest organizowany przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.  

Wszelkich informacji dotyczących konkursu udzielamy pod adresem mailowym 

stokrotki.kontakt@gmail.com. Prosimy o wpisywanie w temacie „KONKURS 

KOSTIUMOWY”.

3. Do dnia 30.04.2021 r. do godziny 23:59 należy przesład pracę konkursową, KARTĘ 

ZGŁOSZENIOWĄ oraz wszelkie zgody za pośrednictwem poczty elektronicznej na 

adres stokrotki.kontakt@gmail.com.

4. Zadaniem konkursowym jest wykreowanie wymarzonego kostiumu scenicznego – 

można go narysowad, namalowad, uszyd, skomponowad z materiałów dostępnych 

w domu (technika dowolna). Następnie należy sfotografowad pracę i przesład na 

podany adres email. W przypadku dzieci pomoc opiekunów prawnych lub 

instruktorów w zakresie przesłania fotografii i zgłoszenia jest wskazana. 

5. Po otrzymaniu pliku konkursowego Uczestnik otrzyma potwierdzenie zgłoszenia 

do Konkursu. Nieuzyskanie odpowiedzi od Organizatora jest równoznaczne 

z nieotrzymaniem przez niego wiadomości i nieuczestniczeniem w konkursie. 

6. Uczestnikami mogą byd dzieci i młodzież, należące do Zespołu Stokrotki. Każdy 

uczestnik może przesład dowolną liczbę prac konkursowych.

7. Laureaci otrzymają dyplomy i drobne upominki rzeczowe ufundowane przez 

Organizatora.

8. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych 

w regulaminie.

9. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie.

10. Zapytania dotyczące konkursu można kierowad na adres e-mailowy 

stokrotki.kontakt@gmail.com lub telefonicznie u instruktorów Stokrotek.
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Imię i nazwisko uczestnika …..................................................................................................................... 

Wiek uczestnika(ów) / klasa ..................................................................................................................... 

Rodzic/opiekun …...................................................................................................................................... 

Telefon kontaktowy …............................................................................................................................... 

Adres poczty elektronicznej …................................................................................................................... 

Tytuł pracy …………………………………………….................................................................................................  

 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Konkursu Wymarzony Kostium Sceniczny 

i wyrażam zgodę na udział w nim mojego dziecka. Oświadczam, że zawarte w niniejszej karcie dane są 

prawdziwe, a przesłana przeze mnie praca została wykonana osobiście. 

…...........................................................  

(data, podpis)  

Zapoznałem się z treścią oraz w pełni akceptuję zapisy i oświadczenia wynikające z Regulaminu 

konkursów i wydarzeo on-line w MDK w Bielsku-Białej oraz określone w Regulaminie Konkursu 

Wymarzony Kostium Sceniczny. Regulamin konkursów i wydarzeo on-line w MDK w Bielsku-Białej 

dostępny jest na stronie www.mdk.bielsko.pl/rodo.  

…...........................................................  

(data, podpis)  
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