Regulamin
Konkursu na Strój Historyczny – Myślibórz 2022

Konkurs na Strój Historyczny – Myślibórz 2022, zwany dalej Konkursem, odbywa się będzie od
dnia 1.07.2022 r. do dnia 14.08.2022r. na terenie Gminy Myślibórz.
Celem Konkursu jest wyłonienie laureatów I, II i III nagrody w poszczególnych kategoriach
konkursowych, spośród wszystkich zgłoszonych uczestników, którzy własnoręcznie wykonają i
zaprezentują stroje historyczne w terminie ustalonym przez Organizatorów.

§1
Organizatorami Konkursu na Strój Historyczny – Myślibórz 2022 są Burmistrz Myśliborza oraz
Muzeum Pojezierza Myśliborskiego w Myśliborzu.

§2
Strój historyczny zgłaszany do Konkursu powinien nawiązywać do historycznych strojów
polskich z okresu XIII – XVI w.

§3
Udział w Konkursie mogą wziąć:
a) Osoby indywidualne zamieszkałe na terenie Gminy Myślibórz,
b) Grupy nieformalne, w skład których wchodzą uczestnicy zamieszkali na terenie Gminy
Myślibórz
Grupa nieformalna biorąca udział w konkursie zobowiązana jest wyznaczyć swojego koordynatora,
będącego osobą odpowiedzialną za pisemne zgłoszenie grupy oraz kontakt z Organizatorami.

§4
1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest złożenie w siedzibie Muzeum Pojezierza
Myśliborskiego w Myśliborzu (ul. Boh. Warszawy 74) w terminie do 01.08.2022 r.
pisemnego zgłoszenia zawierającego: imię, nazwisko, adres oraz telefon uczestnika wraz z
akceptacją warunków Konkursu.
Gotowy formularz zgłoszenia stanowi załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 (w zależności od formy
uczestnictwa) do niniejszego Regulaminu Konkursu.
Zeskanowany podpisany formularz zgłoszenia przesłać można również drogą mailową na adres
muzeum.mysliborz@gmail.com.

2. Złożenie pisemnego zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem
zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystywanie i publikowanie wizerunku.

§5
W terminie do 05.08.2022 r. uczestnicy Konkursu zostaną poinformowani przez Organizatorów o
miejscu i godzinie rozpoczęcia prezentacji strojów przed powołaną przez Organizatorów
Komisją Konkursową, której posiedzenie odbędzie się nie później niż 14.08.2022 r.

§6
Prezentacji stroju przed Komisją Konkursową należy dokonać na modelu (osoba/manekin) wraz z
jego ustnym opisem.
§7
Zgłoszone do Konkursu stroje oceniać będzie komisja powołana przez Organizatorów.
Ocena dokonywana będzie wg. następujących kryteriów:
-zgodność stroju z realiami epoki
-wkład pracy własnej
-ogólna estetyka stroju
-prezentacja stroju przez Uczestnika podczas występu przed Komisją

§8
Niedopuszczalne jest prezentowanie stroju zgłoszonego już do Konkursu we wcześniejszych jego
edycjach, niezależnie, czy prezentuje go ta sama, czy inna osoba.
Nieprzestrzeganie tego warunku skutkuje dyskwalifikacją uczestnika/uczestników.

§9
1. Komisja Konkursowa wyłoni laureatów I, II i III miejsca.
a) W przypadku zgłoszeń indywidualnych przewidziany jest podział na V grup wiekowych:
przedszkolaki, uczniowie szkół podstawowych (grupy I-III i IV–VIII), uczniowie szkół
ponadpodstawowych i osoby dorosłe.
b) W przypadku zgłoszeń grupowych przewidziana jest jedna kategoria, bez względu na wiek
uczestników grupy.

§10
Dla laureatów poszczególnych kategorii konkursowych przewidziane są nagrody rzeczowe.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do innego podziału nagród w zależności od frekwencji i/lub

struktury wiekowej uczestników.
§11
Ogłoszenie wyników wraz z prezentacją laureatów przed publicznością nastąpi w trakcie VI
Jarmarku Klasztornego w Myśliborzu w dniu 27 sierpnia 2022 r. na stadionie miejskim OSiR w
Myśliborzu. Wyniki będą również opublikowane na stronach internetowych Organizatorów.

§12
Wszyscy Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do zaprezentowania strojów, które były oceniane
przez Komisję w trakcie VI Jarmarku Klasztornego w Myśliborzu 27 sierpnia 2022 r. W
indywidualnych przypadkach Organizator morze zwolnić uczestnika z tego obowiązku.

§13
1. Organizatorzy zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie.
2. Dodatkowe informacje o Konkursie można uzyskać pod numerami telefonów 95 747 2448.

Organizatorzy Konkursu

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu
na strój historyczny – Myślibórz 2022

Zgłoszenie indywidualne
Niniejszym zgłaszam mój udział w Konkursie na Strój Historyczny – Myślibórz 2022
1. Imię ……………………………….
2. Nazwisko ……………………………..
3. Wiek ……………………………….
4. Adres ………………………………………………………………………
5. Nr telefonu kontaktowego……………………………………………
Akceptuję warunki zawarte w Regulaminie Konkursu na Strój Historyczny – Myślibórz 2022
i wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Organizatorów moich w/w danych osobowych dla celów
tego Konkursu. Wyrażam także zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku do celów promocyjnych
Organizatorów.

…………………………………………..
podpis

Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu
na strój historyczny – Myślibórz 2022

Zgłoszenie dla grup nieformalnych
Niniejszym zgłaszam udział grupy (podać nazwę grupy) ……………………………………………...
w Konkursie na Strój Historyczny – Myślibórz 2022.

Dane koordynatora grupy:
1. Imię ……………………………….
2. Nazwisko ……………………………..
3. Adres ………………………………………………………………………
4. Nr telefonu kontaktowego……………………………………………

Imiona, nazwiska oraz wiek uczestników :
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

Akceptuję warunki zawarte w Regulaminie Konkursu na Strój Historyczny – Myślibórz 2022
i wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Organizatorów moich w/w danych osobowych dla celów
tego Konkursu. Wyrażam także zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku do celów promocyjnych
Organizatorów.

…………………………………………..
podpis

