
REGULAMIN KONKURSU „PRZEBIERZ SIĘ NA ORSZAK” 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu jest Fundacja Na Swoim Miejscu z siedzibą w Piasecznie, przy ul.

Królewskie Lipy 5 m. 25, zwana dalej „Organizatorem”.

2.  Celem  konkursu  jest  pogłębianie  wymiaru  świętowania  Uroczystości  Trzech  Króli,

odkrywanie   bogactwa  tego  Święta  oraz  rozwijanie  kreatywności  i  zachęcanie  do

zaangażowania uczestników Orszaku.

3. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (zwanym 

dalej „Regulaminem”).

4. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej naswoimmiejscu.pl.

§ 2 UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna, biorąca udział w Orszaku Trzech 

Króli 2017.

2.  Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w konkursie za zgodą swoich opiekunów 

prawnych. Wzór zgody jest do pobrania na stronie internetowej naswoimmiejscu.pl.

§ 3 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniu 6 stycznia 2017 r.

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:

• zapoznanie się i zaakceptowanie postanowień Regulaminu;

• wypełnienie karty zgłoszeniowej, dostępnej na stronie internetowej 

naswoimmiejscu.pl;

• zgłoszenie się w przebraniu, wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową, do 

oznakowanego stoiska organizatora, znajdującego się przy budynku Domu Kultury w 

Piasecznie, ul. Kościuszki 49, gdzie zostanie wykonane zdjęcie przedstawiające 

uczestnika w jego przebraniu.

§ 4 ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

1. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dniu 6 stycznia 2017 r., w czasie Kolędowania na rynku 

w Piasecznie, będącego zwieńczeniem Orszaku Trzech Króli 2017.



2. Oceny zgłoszonych do konkursu strojów dokona Jury powołane przez Organizatora, w 

składzie:

• Paulina Gajewska, prezes Fundacji Na Swoim Miejscu

• ks. Tomasz Moch, wikariusz parafii św. Anny w Piasecznie

• Żaneta Dudek, odpowiedzialna wspólnoty Ruchu Światło-Życie w Piasecznie

3. Wyniki konkursu dostępne będą na stronie internetowej oraz facebookowej Organizatora.

§ 5 NAGRODY

1. W konkursie przyznane zostaną nagrody za 1, 2 oraz 3 miejsce. Organizator zastrzega 

sobie prawo do przyznania innej, niż wymieniona, liczby miejsc, a także do przyznania 

wyróżnień.

2. Nagrody w konkursie zapewnia Organizator.

3. Nagrody zostaną przyznane i wręczone w czasie rozstrzygnięcia konkursu (o którym mowa 

w punkcie 1 paragrafu 4).

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator uprawniony jest do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdym 
czasie bez podania przyczyny.

2. Organizator może w każdym terminie unieważnić konkurs i nie rozstrzygnąć go bez 
podania przyczyn.

3. W sprawach nie ujętych niniejszym Regulaminem postanawia Organizator.


