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REGULAMIN 

Konkursu na stylizację modową  

 
1. Organizator: 
 

Wrocławski Klub ANIMA 

ul. Pilczycka 47 

54 – 150 WROCŁAW,  

tel. (71) 351 12 71    
www.klubanima.pl  

 

 

2. Termin: 

 

Konkurs będzie odbywał się cyklicznie ( raz na kwartał) w okresie od października 2015 do grudnia 2016 roku. 

Terminy kolejnych edycji będą  podane przynajmniej trzy miesiące przed terminem zgłoszenia. Całość odbywać 

będzie się w ramach projektu „SWAP wymiana ubrań” 

 

 Termin zgłoszenia stylizacji do I edycji konkursu:      04.10.2015 r. 

 

 

3. Kategoria wiekowa: 
 

 Uczestnicy w wieku od lat 16 do lat 116  

 

 

4. Wymagania :  

 

 Do konkursu na najlepszą stylizację jedna osoba może zgłosić maksymalnie trzy stylizacje modowe  : 

 własnego autorstwa  

 obejmujące elementy takie jak : ubiór, obuwie, akcesoria ( np. torba, nakrycie głowy), 

biżuteria, makijaż,  fryzura 

 zaprezentowane na kolorowym zdjęciu na sylwetce autora ( cała sylwetka) 

 zapisane w formie elektronicznej w rozszerzeniu jpg, o max rozmiarze 2MB 

 

 

5. Warunki uczestnictwa : 

 

 Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie drogą mailową na adres : konkurs@klubanima.pl  

w terminie do dnia 4  października 2015 do godz.23.59 : 

 

 karty zgłoszenia  

 zdjęcia stworzonej stylizacji   

 

 

 Jury w składzie :  

 Ilona Niebał 

 Julia Daroszewska  

 Ania Jur  

 

 Kryteria oceny stylizacji przez jury:  

 dobór elementów stroju, fryzury i makijażu  

 dobór kolorów i fasonów 

 kreatywność , własna osobowość  

http://www.klubanima.pl/
mailto:konkurs@klubanima.pl
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 Zgłaszający ponoszą pełną odpowiedzialność za zgodność informacji zamieszczonych w zgłoszeniu ze stanem 

faktycznym . 

 Organizator  nie zwraca materiałów otrzymanych w ramach zgłoszenia do konkursu. Wszystkie przesłane 

zdjęcia stają się częścią archiwum konkursowego 

 

 

 

6. Nagrody :  

 

 W ramach Konkursu na najlepszą stylizację jury wyłoni laureatów w następujący sposób:  

 I miejsce – nagroda za najlepszą stylizację 

 Wyróżnienie  

 Wyróżnienie 

 Lista laureatów ogłoszona będzie na stronie internetowej  oraz fanpage’u Organizatora w dniu 9 października 

2015 o godz. 14.00  

 Laureaci zostaną również powiadomieni telefonicznie.  

 

 

7.Prawa autorskie : 

 

 Prawa autorskie zdjęcia zgłaszanego do konkursu na najlepszą stylizację modową nie mogą być w żaden 

sposób ograniczone ani naruszać praw autorskich i dóbr osobistych osób trzecich. W przypadku niespełnienia 

tego warunku autor musi załączyć do karty zgłoszenia pisemne oświadczenie precyzujące sytuację prawną 

zdjęcia. 

 Organizator działa w dobrej wierze i nie ponosi odpowiedzialności w przypadku zatajenia jakichkolwiek 

informacji dotyczących sytuacji prawnej zdjęcia zgłaszanego do udziału w Konkursie. W takim przypadku 

wszelkie konsekwencje i koszty obsługi prawnej wynikającej z ewentualnych roszczeń o naruszeniu praw 

osób trzecich przechodzą wyłącznie na uczestnika. 

 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej 

przez Uczestnika.  Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem prawa do nagrody. 

 Zgłoszenie zdjęcia do Konkursu na najlepszą stylizację modową jest równoznaczne z oświadczeniem 

Uczestnika, że przysługuje mu nieograniczone autorskie prawa osobiste i majątkowe do zdjęcia i że ponosi on 

wszelką odpowiedzialność za złamanie tych praw. 

 Poprzez zgłoszenie zdjęcia do konkursu Uczestnik udziela Organizatorowi niewyłącznej i nieograniczonej 

terytorialnie licencji na utrwalanie, zwielokrotnianie i publiczne wystawianie zdjęcia oraz wykorzystanie jego 

fragmentów w celu promocji i reklamy Organizatora i jego działalności. 

 W przypadku wystąpienia wobec Organizatora przez osoby trzecie z roszczeniami z tytułu naruszenia praw 

autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich związanych z korzystaniem z otrzymanych materiałów, 

Uczestnik pokryje koszty i zapłaci odszkodowanie związane z roszczeniami takich osób.  

 

 

8.Przetwarzanie danych osobowych: 

 

 Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników jest Wrocławski Klub ANIMA.  

 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwia udział w Konkursie. Każdy 

Uczestnik Konkursu posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. 

 

 

9.Uwagi końcowe: 

 

 Zgłoszenie zdjęcia do konkursu na najlepszą stylizację modową jest równoznaczne z przyjęciem zasad 

niniejszego regulaminu. 

 We wszystkich sprawach nieobjętych regulaminem decyduje Organizator. 
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KARTA ZGŁOSZENIA 

Konkurs na najlepszą stylizację  

 
 

Imię i nazwisko …………………………………………………….………… 

Wiek …………………………………………………………………………. 

Telefon ……………………………………………………………………….. 

Mail ……………………………………………………………………………. 

 

Krótki opis stylizacji (elementów ubioru, inspiracji):  ………………………………………………………… 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wrocławski Klub Anima dla celów w/w konkursu. (Zgodnie z 

art. 23 ust.1, pkt  1. Ustawy z dnia 29.08.1997 „O ochronie danych osobowych”  ) Zgłaszam stylizację zrealizowaną z  

zachowaniem praw  autorskich oraz zgodnie ze znanymi mi wymogami regulaminu  Konkursu na Stylizację Modową .  

Wyrażam zgodę na zarejestrowanie i rozpowszechnianie swojego wizerunku, utrwalonego na materiale wideo (materiale 

zdjęciowym), zarejestrowanym na potrzeby realizacji Konkursu na Stylizację Modową . 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem i akceptuję wszystkie jego warunki. 

 

 

 

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

                  Data i podpis  


