
REGULAMIN KONKURSU 

„Najpiękniejszy strój sobótkowy” 

podczas „NADBUŻAŃSKIEJ NOCY ŚWIĘTOJAŃSKIEJ” - Świerże 2019 

w dniu 22.06.2019 r. 

 

Organizatorzy 

Gminny Ośrodek Kultury i Turystyki w Dorohusku. 

Cele konkursu 

1. Aktywizacja społeczności gminy Dorohusk. 

2. Uatrakcyjnienie oferty kulturalnej gminy Dorohusk. 

3. Promocja dziedzictwa kulturowego naszego regionu.  

Miejsce konkursu 

Zabytkowy Zespół Dworsko - Parkowy w Świerżach. 

Warunki uczestnictwa 

1. Konkurs jest dobrowolny, mogą w nim wziąć udział dziewczynki oraz kobiety z gminy Dorohusk. 

2. Uczestnicy mogą korzystać z gotowych elementów strojów. Strój nie musi być w całości wykonany ręcznie. 

3. Każdy kto chce wziąć udział w konkursie powinien zgłosić swoją kandydaturę/kandydata do dnia 18 

czerwca 2019 r. do godziny 16:00 u Organizatora. 

4. Podczas „Nadbużańskiej Nocy Świętojańskiej” - Świerże 2019 kandydat powinien się zgłosić do godz. 17:00 

do Organizatora by odebrać numer który, pozwoli na identyfikację stroju i uczestnika. 

5. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest pozostawanie w przebraniu do jego rozstrzygnięcia (od momentu 

otrzymania numeru aż do wręczenia nagród). Tak aby osoby nagrodzone mogły zaprezentować stroje całej 

publiczności. 

6. Podsumowanie konkursu odbędzie się podczas „Nadbużańskiej Nocy Świętojańskiej” - Świerże 2019 w dniu 

22.06.2019 r. około godziny 21:00. 

7. Warunkiem uczestnictwa jest uzupełnienie Formularza Zgłoszeniowego. 

8. Biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie się do niniejszego regulaminu. 

9. Organizator zastrzega sobie prawo do rejestracji fotograficznej przebiegu konkursu oraz do wykorzystania 

wizerunku (facebook, strona internetowa itp.). 

Komisja weźmie pod uwagę następujące aspekty: 

 pomysłowość przebrania, 

 estetykę, 

 największe podobieństwo do oryginalnego stroju sobótkowego (przykład na stronie 2). 

Nagrody 

1. Komisja konkursowa przyzna nagrody i dyplomy za miejsca I - III oraz upominki dla wszystkich uczestników 

konkursu. 

2. Nagrody oraz dyplomy zostaną wręczone przez Komisję konkursową po ogłoszeniu werdyktu w dniu 22 

czerwca 2019 roku ok. godz. 21:00. 

Komisja konkursowa składała się będzie z trzech osób: Przewodniczącego oraz dwóch Członków. 



 

Postanowienia końcowe 

1. Postanowienia niniejszego regulaminu są podstawą prowadzenia konkursu, a ich wykładnia i interpretacja 

należy wyłącznie do Organizatora konkursu. 

2. Kwestie nie unormowane niniejszym regulaminem, a dotyczące konkursu rozstrzyga Organizator konkursu. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian 

przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie konkursu. 

 

 

Oryginalny strój sobótkowy – przykład. 

 


