
REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ 
„W STYLU RETRO” 

 
§1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 
1. Ogłoszony zostaje konkurs, zwany dalej „Konkursem”, na przygotowanie i prezentację stroju 
(damskiego, męskiego, dziecięcego) nawiązującego swym charakterem do okresu 
międzywojennego (lata 20. i 30. XX wieku), kiedy to ówczesne Jastrzębie-Zdrój było nazywane 
Perłą Uzdrowisk Śląskich.  
2. Organizatorem Konkursu jest Miasto Jastrzębie-Zdrój z siedzibą przy al. Piłsudskiego 60  
w Jastrzębiu-Zdroju zwane dalej „Organizatorem”, reprezentowane przez: 
a) Instytut Dziedzictwa i Dialogu – Łaźnię Moszczenia z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju przy  
ul. Towarowej 7 (adres do korespondencji: ul. 1 Maja 45), 
b) Miejski Ośrodek Kultury w Jastrzębiu-Zdroju z siedzibą przy al. Piłsudskiego 27, 
c) Miejską Bibliotekę Publiczną w Jastrzębiu-Zdroju z siedzibą przy ul. Wielkopolskiej 1a. 
3. Celem Konkursu jest: 
- promocja wydarzenia pn. Piknik w Kurorcie, 
- promocja i upowszechnianie informacji o uzdrowiskowej historii Jastrzębia-Zdroju, 
- promowanie walorów turystycznych miasta Jastrzębie-Zdrój oraz kreowanie jego wizerunku 
jako przestrzeni przyjaznej mieszkańcom, 
- budowanie tożsamości lokalnej jastrzębian,  
- zachęcenie do aktywności w dziedzinie kultury i turystyki, 
- wyłonienie najciekawszych strojów: damskiego, męskiego czy dziecięcego, o których mowa 
w ust. 1. 
4. Konkurs ma charakter otwarty, a udział w nim jest dobrowolny i bezpłatny. 
5. Organizator, na czas rozstrzygnięcia Konkursu, powoła Komisję Konkursową, która dokona 
oceny zgłoszonych do Konkursu strojów. 
6. W Konkursie nie mogą brać udziału członkowie Komisji Konkursowej, a także ich osoby 
najbliższe (tj. małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub 
stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba 
pozostająca we wspólnym pożyciu). 
 

§2 
PRZEDMIOT KONKURSU 

 
1. Przedmiotem konkursu jest przygotowanie i prezentacja podczas Pikniku w Kurorcie stroju, 
zwanego dalej Strojem, nawiązującego do okresu międzywojennego (lata 20. i 30. XX wieku), 
kiedy to ówczesne Jastrzębie-Zdrój było nazywane Perłą Uzdrowisk Śląskich.  
2. Stroje swą formą powinny nawiązywać do okresu międzywojennego z uwzględnieniem 
charakterystycznych dla tych okresów elementów, np.: 
a) lata 20.: geometria, zabawa formą, frędzle, opaski, wpływy orientalne, luźne kroje, 
odsłonięte łydki (nie kolana!), obły kształt strojów, miękkie i lejące się tkaniny, nisko 
zawieszony pas, dodatki jak korale, perły itp.;  
b) lata 30.: co raz bardziej dopasowane stroje, podkreślona talia, węższe i dłuższe 
spódnice/sukienki opięte na biodrach, bogactwo i szał dodatków (kapelusze, torebki, etole, 
rękawiczki), spodnie, ale i damskie wersje męskich garniturów; u panów wzorzyste, acz 
subtelnie skarpetki, buty łączące ze sobą skórę białą i czarną, zegarek noszony na nadgarstku 
czy wąsiki zwane kapką. 



§3 
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

 
1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zgłoszenie Stroju (damskiego, męskiego, 
dziecięcego) zgodnie z zapisami §5, a także jego prezentacja w sytuacji zdobycia nagrody na 
palcu głównym Pikniku przed zgromadzoną publicznością.  
2. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która spełnia warunki uczestnictwa 
w Konkursie określone niniejszym Regulaminem. 
3. Uczestnik, poprzez fakt przystąpienia do Konkursu, wyraża zgodę na wykorzystanie przez 
Organizatora jego danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia niniejszego Konkursu,  
w tym do upublicznienia danych (imię i nazwisko) laureatów na warunkach określonych  
w ustawie z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Administratorem danych 
osobowych zebranych podczas niniejszego Konkursu jest w rozumieniu w/w ustawy 
Organizator. 

 
§4 

WYMAGANIA KONKURSOWE 
 
1. Jeden Uczestnik może zgłosić jeden Strój, o którym mowa w §2.  
2. Uczestnik Konkursu, który nie spełnia któregokolwiek z wymogów niniejszego Regulaminu 
lub poda nieprawdziwe informacje zostanie wykluczony z Konkursu. 
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane podaniem błędnych lub 
nieaktualnych danych przez Uczestnika Konkursu. 
4. Zgłoszenie Stroju w Konkursie jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 
 

§5 
MIEJSCE I TERMIN ZGŁASZANIA PRAC 

 
1. Stroje do udziału w Konkursie będzie można zgłaszać w Galerii Historii Miasta w godz.  
od 15:00 do 18:00 w dniu Pikniku oraz za pośrednictwem przedstawiciela Organizatora, który 
będzie dostępny dla Uczestników w tym czasie na terenie Pikniku.   
2. Stroje Uczestników zostaną poddane ocenie w celu wyłonienia zwycięzców. 
3. Każdy Uczestnik zgłaszający się do udziału w Konkursie jest zobowiązany do podania 
Organizatorowi swojego imienia i nazwiska.  
 

§6 
KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH I ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 

 
1. Do oceny Strojów Organizator powoła Komisję Konkursową.  
2. Ocenie Komisji Konkursowej będą podlegać w szczególności: pomysł, walory artystyczne, 
odwołanie do historii itp. 
3. Od rozstrzygnięcia Konkursu Uczestnikom nie przysługuje odwołanie. 
4. Wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości podczas VI Pikniku w Kurorcie, 
który odbędzie się 29 maja br. w Parku Zdrojowym, na stronie internetowej miasta Jastrzębie-
Zdrój (www.jastrzebie.pl), a także w mediach społecznościowych Organizatora. 

 
 
 



§7 
HARMONOGRAM I NAGRODY 

 
1. Konkurs rozpoczyna się 29 maja br., tj. w dniu Pikniku w Kurorcie i trwa od godz. 15:00 do 
godz. 18:00. 
2. Komisja Konkursowa po dokonaniu oceny wszystkich zgłoszonych Strojów wyłoni 
zwycięzców, tj. laureatów I, II i III miejsca.  
3. Dla laureatów Organizator przewidział następujące nagrody: 

I. miejsce: Zestaw Kuracjusza + voucher do Restauracji Parkowej + nagroda 
Organizatora 
II. miejsce: Zestaw Kuracjusza + nagroda Organizatora 
III. miejsce: Zestaw Kuracjusza + nagroda Organizatora 

4. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowych wyróżnień oraz do 
nieprzyznania głównych nagród. 
5. Ostateczne rozstrzygnięcie Konkursu oraz wręczenie nagród zwycięzcom nastąpi podczas  
VI. Pikniku w Kurorcie, który odbędzie się 29 maja br. w Parku Zdrojowym w Jastrzębiu-Zdroju. 
6. Uczestnicy i zwycięzcy wyrażają zgodę na zamieszczenie ich wizerunków w mediach 
społecznościowych Organizatora. 

 
§8 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
1. Niniejszy Regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady i warunki 
prowadzenia Konkursu. 
2. Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia 
przez niego postanowień niniejszego Regulaminu. 
3. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w Regulaminie w każdym czasie 
trwania Konkursu. Wszelkie zmiany dokonane przez Organizatora będą publikowane na jego 
stronie internetowej. 
4. Organizator zastrzega sobie prawo skrócenia / wydłużenia czasu trwania Konkursu, 
przerwania go lub nie rozstrzygnięcia bez podania konkretnej przyczyny. 
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub 
nieprawdziwych danych skutkujących niemożliwością nawiązania kontaktu lub opóźniających 
wręczenie przez Organizatora nagrody.  
6. Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z wykonywaniem zobowiązań przez 
Organizatora, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora. 
7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy 
kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o prawie autorskim  
i prawach pokrewnych 
8. Wszelkich informacji dotyczących Konkursu udziela Organizator. Osobami 
odpowiedzialnymi po stronie Organizatora są pracownicy Instytutu Dziedzictwa i Dialogu – 
Łaźnia Moszczenica oraz Miejskiego Ośrodka Kultury Galerii Historii Miasta.  
9. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. 


