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§1. Postanowienia ogólne 

 

1. Organizatorem konkursu kostiumowego „Skierniewiccy Herosi”, zwanego dalej 
„konkursem”, jest Miasto Skierniewice (zwane dalej „organizatorem”). 

2. Koordynatorem konkursu jest wydział właściwy ds. kultury Urzędu Miasta Skierniewice. 

3. Konkurs odbywa się w dniach od 5 stycznia do 17 lutego 2018 roku. Finał konkursu, zwany 
dalej „finałem”, odbędzie się 17 lutego podczas miejskich obchodów rocznicy nadania praw 

miejskich Skierniewicom.  

4. Zadaniem uczestników konkursu jest własnoręczne wykonanie kostiumu superbohatera 

Skierniewic i zaprezentowanie go przed jurorami w trakcie rundy jury oraz na scenie w 
trakcie finału konkursu. 

 

§2. Warunki uczestnictwa 

 
1. Osoby nieletnie mogą wziąć udział w konkursie pod warunkiem przedstawienia pisemnej 

zgody rodziców.  

2. Prezentacja i strój nie mogą zawierać treści powszechnie uważanych za wulgarne lub 

obraźliwe. 
3. Dopuszczalne jest zgłaszanie strojów już nagradzanych lub prezentowanych w innych 

konkursach.  

4. Uczestnicy wykonują stroje samodzielnie. Dopuszczalne są elementy kupne, jednak powinny 
stanowić jedynie dodatek do pracy własnej. Dopuszczalne jest wsparcie osoby dorosłej. 

Proces wykonania kostiumu należy opisać w formularzu zgłoszeniowym. 

5. Każdy uczestnik może zgłosić jeden strój. 

6. Uczestnicy poprzez przystąpienie do konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatną prezentację, 
powielanie i rozpowszechnianie zdjęć oraz nagrań zawierających ich podobizny, 

wykonanych podczas konkursu oraz przesłanych w ramach zgłoszenia, w celach związanych 

z archiwizowaniem materiałów i promocją wydarzenia oraz organizatora. 

7. Przystępując do konkursu, uczestnicy akceptują postanowienia regulaminu. 
 

§3. Przebieg konkursu 

 

1. Do 1 lutego 2018 roku trwa przyjmowanie zgłoszeń na formularzu stanowiącym załącznik 
nr 1 do niniejszego regulaminu. 

2. Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesyłać w formie elektronicznej na adres 

kultura@um.skierniewice.pl, w tytule maila wpisując „Zgłoszenie – Skierniewiccy Herosi”. 
3. Formularze zgłoszeniowe wypełnione niekompletnie lub przesłane po terminie 

przewidzianym ust. 3 pozostawia się bez rozpatrzenia. 

4. Jury powołane przez Prezydenta Miasta Skierniewice dokona wyboru uczestników 

zakwalifikowanych do dalszej części konkursu. 
5. Przy wyborze zakwalifikowanych uczestników jury będzie brało pod uwagę wizualny aspekt 

stroju (jego wykonanie, oryginalność) oraz opis superbohatera zawarty w formularzu 

zgłoszeniowym. 

6. Lista uczestników wybranych przez jury zostanie opublikowane na stronie skierniewice.eu 
w dniu 2 lutego 2018 roku. 

7. W dniu 14 lutego odbędzie się runda jury, podczas której uczestnicy zaprezentują się 

jurorom w gotowych strojach.  

8. W przypadku nieobecności na rundzie jury zastosowane zostaną wobec uczestnika 
obostrzenia, opisane w punkcie §5. 

9. Finał konkursu odbędzie się w dniu 17 lutego 2018 roku. 
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10. Uczestnicy biorą udział w prezentacji scenicznej – występie na scenie w dniu 17, 

prezentującym kostium przed widownią. Każdy uczestnik będzie miał do dyspozycji 30 

sekund czasu na scenie. 
11. W przypadku nieobecności na finale konkursu zastosowane zostaną wobec uczestnika 

obostrzenia, opisane w punkcie §5. 

12. Jury dokona oceny uczestników w oparciu o następujące kryteria: 
1) kreatywność uczestnika oraz logika, precyzja i jakość wykonania stroju; 

2) całokształt stworzonej postaci; 

3) adekwatność stworzonego Superbohatera do założeń konkursu, nawiązania do 

Skierniewic; spójność koncepcji. 
13. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną na scenie podczas finału. 

14. Nagrody dla laureatów zostaną wręczone na scenie podczas finału. 

 

§4. Dyskwalifikacje i upomnienia 
 

1. W zależności od rangi przewinienia organizatorzy mogą wystosować upomnienie lub 

dokonać dyskwalifikacji uczestnika (odmówić mu dalszego udziału w konkursie). 

2. Upomnienia oraz dyskwalifikacja rozpatrywane są przez organizatora w następujących 
przypadkach: 

1) uczestnik w sposób celowy zniszczył lub uszkodził kostium, rekwizyty lub 

scenografię należące do innej osoby biorącej udział w konkursie; 
2) uczestnik wykazał się zachowaniem o niesportowym charakterze, w 

szczególności brakiem kultury wobec innych uczestników konkursu; 

3) uczestnik nie stawił się na rundzie jury lub swoim występie scenicznym.  

1. Niedopuszczalne jest używanie wulgarnego języka oraz zachowanie obsceniczne lub 
naruszające dobra osób trzecich. Niezastosowanie się do niniejszego punktu grozi 

dyskwalifikacją. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie uczestnika konkursu. 

 
§5. Postanowienia końcowe 

 

1. Nie istnieje możliwość wymiany nagród rzeczowych na ich równowartość pieniężną. 

2. Nieodebranie nagród przez zwycięzcę w terminie 30 dni od zakończenia konkursu tożsame 
jest ze zrzeczeniem się wygranej. 

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. 

4. Kwestie nieobjęte regulaminem rozstrzyga organizator. 


