
Regulamin Konkursu „Najciekawszy strój wieczoru podczas Balu księżniczek i rycerzy”. 

 I. Postanowienia ogólne  

1. Organizatorem Konkursu na najciekawszy strój podczas „Balu księżniczek i rycerzy”  
zwanego dalej „Konkursem” jest Wydział Promocji Miasta i Ochrony Zdrowia Urzędu 
Miasta Gostynina, zwany dalej „Organizatorem”.  

2. Konkurs odbędzie się w dniu  01.07.2021 r. 
3. Wydarzenie „Bal księżniczek i rycerzy” jest współfinansowane ze środków Unii 

Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność „Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”. 

 II. Przedmiot i cele konkursu 

1. Przedmiotem konkursu jest przygotowanie najciekawszego przebrania wykonanego 
według własnego pomysłu oraz jego prezentacja podczas „Balu księżniczek i 
rycerzy”. 

2. Cele konkursu: 

· Rozwijanie kreatywności i wyobraźni dziecka; 
· Pogłębianie umiejętności plastycznych i manualnych; 
· Pogłębianie więzi rodzinnych przy wspólnym tworzeniu dzieła. 

III. Warunki udziału  

1. W konkursie mogą wziąć udział dzieci w wieku 3-10 lat, mieszkańcy Gostynina, pod 
opieką rodzica/ opiekuna. 

2. Warunkiem udziału w konkursie jest wykonanie przebrania według własnego pomysłu 
z materiałów ogólnie dostępnych (papier, karton, tektura, bibuła, słoma, włóczka, 
tkanina, skóra, materiał skóropodobny, drewno, folia itp. ), wystąpienie w wykonanym 
stroju podczas „Balu księżniczek i rycerzy” oraz akceptacja Regulaminu Konkursu i 
akceptacja jego warunków. 

3. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

IV. Przebieg konkursu 

1. Uczestnicy konkursu wykonują w domu przebranie według własnego pomysłu.  
W pracach może pomagać cała rodzina. 

2. Uczestnik konkursu występuje w stroju podczas „Balu księżniczek i rycerzy” 1 lipca 
2021 r., prezentując strój. 

3. W dniu 01.07.2021 r. Komisja Konkursowa przeprowadzi obserwację uczestników 
balu oceniając stroje wg kryteriów i dokona wyboru zwycięzców Konkursu. 

4. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi w czasie balu. 

V. Kryteria oceny prac 

1. Przebrania będą oceniane według następujących kryteriów: 

· Pomysłowość 



· Estetyka wykonania stroju 
· Wkład pracy 

2. Organizator nie pokrywa kosztów związanych z przygotowaniem strojów i udziałem 
w konkursie. 

3. Przebrania gotowe (produkcja masowa) nie będą oceniane. 

VI. Zasady przyznawania nagród 

1. Komisja przyzna miejsca I, II i III zarówno dla stroju księżniczki jak i rycerza oraz 
sześć wyróżnień.                                                                   

2. Laureaci otrzymają dyplomy pamiątkowe. 
3. Decyzje Komisji są ostateczne i nieodwołalne. 

VII. Ogłoszenie wyników 

1. Ogłoszenie wyników Konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi w dniu imprezy. 
2. Laureaci Konkursu są zobowiązani do osobistego odbioru nagrody. 

VII. Zgoda na wykorzystanie wizerunku 

Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na umieszczanie zdjęć  
i materiałów filmowych zawierających wizerunek uczestnika, zarejestrowanych podczas zajęć 
zorganizowanych przez Organizatora oraz związanych z uczestnictwem w projekcie „Bal 
księżniczek i rycerzy”.  

Postanowienia końcowe 

1. Wszystkie kwestie sporne nieujęte w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator. 
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. 
3. Organizator każdorazowo poinformuje uczestników o zmianie Regulaminu przez 

zamieszczenie jego nowej wersji na stronie internetowej www.gostynin.pl. 

 


