
Regulamin konkursu podczas „Potańcówki na ryneczku – Elvis wiecznie żywy” dnia 16 lipca 2022 

roku. Ryneczek po Sąsiedzku, Izabelin 

 

 

          1 

Postanowienia ogólne 

 

1. Organizatorem Konkursu jest Centrum Kultury Izabelin, ul. Matejki 21, 05-080 Izabelin 

2. Konkurs odbędzie się 16 lipca 2022 roku o godzinie 21:30 podczas potańcówki na Ryneczku 

po Sąsiedzku, ul. 3 Maja 47, 05-080 Izabelin. 

3. Zadaniem konkursowym jest: wykonanie na scenie – zatańczenie i/lub zaśpiewanie – 

dowolnego utworu Elvisa Presleya.  
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Warunki uczestnictwa w konkursie 

 

 

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która pojawi się na potańcówce 16 

lipca 2022 roku, zgłosi chęć uczestnictwa do Organizatora wydarzenia i poda tytuł utworu 

Elvisa Presleya, który chce wykonać.  

2. Dzieci i młodzież, które nie ukończyły w dniu Konkursu 18 lat, mogą wziąć udział jedynie za 

zgodą rodzica lub opiekuna prawnego. 
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     Zasady konkursu i nagrody 

 

1. Zwycięzcą Konkursu zostanie Uczestnik Konkursu, który zdobędzie najwięcej punktów za swój 

występ na scenie. 

2. Punkty będą przyznawane przez Komisję Konkursową w składzie – Joanna Orłoś-Supeł, 

dyrektor Organizatora, Anna Rychlik reprezentująca Stowarzyszenie Mieszkańcy Razem oraz 

przedstawiciel/ka publiczności, który/a jako pierwszy dobrowolnie zgłosi się do Komisji 

Konkursowej przed rozpoczęciem Konkursu czyli do godziny 21:30.  

3. Punkty będą przyznawane w dwóch kategoriach: od 1 do 10 za występ i od 1 do 10 za 

charakteryzację.  



4. Konkurs wygrywa Uczestnik, który otrzyma najwyższą punktację – sumę punktów 

przyznanych przez wszystkich Członków Komisji. 

5. Komisja Konkursowa ogłosi wyniki Konkursu nie później niż 16 lipca 2022 roku, o godz. 23:30. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do ogłoszenia nagród w dniu konkursu. 

7. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień Regulaminu i interpretacji 

rozstrzyga Organizator. 
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Dane osobowe uczestników Konkursu 

 

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika prawdziwych danych 

osobowych tj.: imienia i nazwiska. 

2. Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszego konkursu 

oraz w związku z wydaniem nagród. 
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Postanowienia końcowe 

 

 

1. Każdy Uczestnik Konkursu jest zobowiązany do zapoznania się i przestrzegania niniejszego 

regulaminu. 

2. Wszyscy Uczestnicy biorą udział w Konkursie na własną odpowiedzialność. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania w celach promocyjnych i 

informacyjnych - zdjęć i wizerunków Uczestników Konkursu, materiałów filmowych, 

wywiadów przedstawiających Uczestników.  Uczestnicy wyrażają zgodę na użycie i publikację 

ich wizerunków przez Organizatora. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu lub do zmiany postanowień 

niniejszego Regulaminu. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na 

stronie Organizatora. 


