
 

 

REGULAMIN KONKURSU NA 

NAJCIEKAWSZE/NAJBARDZIEJ PRZERAŻAJĄCE 

PRZEBRANIE PODCZAS PARADY POTWORÓW 

„XVII WEEKENDU Z FRANKENSTEINEM” 

 

§1 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie pn. „Parada 
Potworów”, rodzaj nagrody i sposób jej uzyskania. 

2. Organizatorem konkursu jest Ząbkowicki Ośrodek Kultury w Ząbkowicach Śląskich, Rynek 24, 
57-200 Ząbkowice Śląskie, zwany dalej Organizatorem. 

3. Fundatorem nagrody jest Ząbkowicki Ośrodek Kultury w Ząbkowicach Śląskich. 
4. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej Organizatora www.e-zok.pl oraz 

na stronie Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich www.zabkowiceslaskie.pl. 
 

 
§2 

CELE KONKURSU 
1. Konkurs jest organizowany z okazji „XVII Weekendu z Frankensteinem”. 
2. Celem konkursu jest: 

 promocja wydarzenia kulturalnego pn. „XVII Weekend z Frankensteinem” oraz 
promocja zabytków i atrakcji turystycznych Ząbkowic Śląskich; 

 Zachęcenie dzieci, młodzieży szkolnej, a także osób dorosłych do aktywnego 
uczestnictwa w życiu kulturalnym Gminy Ząbkowice Śląskie; 

 Rozwijanie wyobraźni, kreatywności i twórczych umiejętności; 

 Integracja społeczeństwa lokalnego przez wspólną zabawę i rekreację na świeżym 
powietrzu. 

§3 
WARUNKI UCZESTNICTWA 

 
1. Konkurs ma charakter otwarty, udział  w Konkursie jest dobrowolny. 
2. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne bez ograniczeń wiekowych: dzieci, 

młodzieży i dorośli. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest udział w „PARADZIE 
POTWORÓW”- przemarsz ulicami miasta w kostiumie/przebraniu nawiązującym do tematyki 
Weekendu z Frankensteinem i Parady Potworów. 

3. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez 
Organizatorów oraz zgodę na podanie danych osobowych i ich przetwarzanie na potrzeby 
przeprowadzenia Konkursu. Poprzez podanie danych osobowych Uczestnik Konkursu wyraża 
zgodę na opublikowanie jego imienia i nazwiska, na stronie internetowej Organizatora oraz 
zdjęć w mediach i prasie lokalnej. Uczestnik może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich 
danych osobowych i żądać zmiany lub usunięcia. 

4. W Konkursie nie mogą brać udziału organizatorzy Konkursu. 

http://www.e-zok.pl/
http://www.zabkowiceslaskie.pl/


5. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik powinien spełnić łącznie następujące warunki: 
a) Przebrać się w kostium/strój nawiązujący tematycznie do Weekendu  

z Frankensteinem i Parady Potworów 
b) Przemaszerować w Paradzie Potworów, która rozpocznie się w sobotę o godz. 17.00 

na ząbkowickim rynku przemierzając ulice miasta w kierunku zamku; 
c) W godz. 16.00-16.45 należy stawić się na Ząbkowickim Rynku pod Ratuszem w celu 

wykonania zdjęć uczestników Parady Potworów oraz przekazać wypełnioną kartę 
zgłoszenia udziału w Konkursie. 

 
§4 

CZAS TRWANIA KONKURSU 
1. Konkurs trwa podczas Parady Potworów organizowanej od godz. 17.00 do ok. godz. 17.45- 

Osoby, które w tym czasie wezmą udział w Paradzie, przebiorą się, sfotografują i wypełnią 
zgłoszenie podlegać będą Komisji Konkursowej. 

 
 

§5 
ROSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY 

1. Oceny strojów na podstawie wykonanych zdjęć oraz wizerunku zaprezentowanego podczas 
Parady Potworów dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora. Decyzje 
Komisji będą ostateczne. Komisja oceni stroje/wizerunek i przyzna indywidualne nagrody 
rzeczowe w następujących kategoriach wiekowych: 

 Dzieci (wiek przedszkolny i szkolny- do 13 roku życia) 

 Młodzież (od 13 do 18 roku życia) 

 Dorośli (pełnoletni od 18 roku życia) 
2. W skład Komisji Konkursowej wejdą 4 osoby: przedstawiciele Ząbkowickiego Ośrodka Kultury 

oraz przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich. 
3. Ocenie podlegać będzie pomysłowość, oryginalność, wkład pracy i zgodność z preferowaną 

tematyką przebrania. 
4. Komisja wyłoni laureatów w poszczególnych 3 kategoriach wiekowych. 
5. Komisja może przyznać wyróżnienia. 
6. Nagrody w Konkursie nie można zmienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny. 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady nagrody ani nie udziela 
gwarancji jej jakości. Wszelkie reklamacje dotyczące nagrody należy zgłaszać do jej 
producenta lub sprzedawcy. 

 
§6 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW I WYDANIE NAGRÓD 
1. Oficjalne rozstrzygnięcie Konkursu i wręczenie nagród odbędzie się w dniu 29 sierpnia2015r. 

o godz. 20.00 na scenie głównej plantów zamkowych. 
2. Zwycięzcy Konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie. 
3. Rozstrzygnięcie Konkursu zostanie opublikowane na stronie internetowej Organizatora 

www.e-zok.pl.  
 
 

§7 
UNIEWAŻNIENIE KONKURSU 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia Konkursu w przypadku: 
a) Gdy w oznaczonym terminie nikt nie weźmie udziału w Konkursie; 
b) Jeżeli zostaną stwierdzone niezgodności z Regulaminem. 

 
 

http://www.e-zok.pl/


 
§8 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. 
2. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu bez podawania 

przyczyny, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie. 
Zmieniony Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania na stronie internetowej 
Organizatora: www.e-zok.pl. 

3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez Organizatora, a 
wszelkie decyzje w tym zakresie będą wiążące i ostateczne. 

4. Interpretacja Regulaminu przysługuje Organizatorowi. W sprawach nieuregulowanych 
niniejszym Regulaminem zastosowanie ma wyłącznie interpretacja Organizatora. 

5. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków Regulaminu 
Konkursu. 

 
 

 

 

 

http://www.e-zok.pl/

