Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Cosplay na Festiwalu Fantastyki
GOSTKON 2017
§1
Postanowienia ogólne
1. Poniższy regulamin określa zasady udziału w Ogólnopolskim Konkursie Cosplay na Festiwalu
Fantastyki Gostkon w Gostyniu
2. Organizatorem konkursu jest Gostyński Ośrodek Kultury „Hutnik”, 63-800 Gostyń, ul. Hutnika 4
3. Konkurs cosplay, zwany dalej Konkursem, jest przeznaczony dla każdego uczestnika Festiwalu
4. Konkurs odbywać się będzie drugiego dnia Gostkonu, czyli w niedzielę 25 czerwca 2017 r.
5. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza akceptację regulaminu
6. Regulamin został zamieszczony na stronie www.gostkon.pl

§2
Warunki uczestnictwa w Konkursie
1. Konkurs cosplay jest przeznaczony dla osób, które w strojach odgrywają wybrane przez siebie
postacie. Uczestnicy mogą wcielać się w postaci z różnych fantastycznych światów
2. W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna, zwana dalej Uczestnikiem, która spełnia
następujące warunki:
a) W dniu Konkursu ma skończone 13 lat. Osoby niepełnoletnie muszą posiadać zgodę rodzica lub
opiekuna prawnego.
b) Zgłosiła swój udział w Konkursie poprzez wysłanie do dnia 20 czerwca 2017 r. na adres
adluga@gok.gostyn.pl skanu podpisanej karty zgłoszeniowej, uprzednio pobranej ze strony
www.gostkon.pl
3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy organizatora ani członkowie ich rodzin.
4. W Konkursie mogą brać udział stroje wcześniej prezentowane lub nagradzane.

.

§3
Przebieg i sposób rozstrzygnięcia Konkursu
1. Uczestnicy konkursu deklarują udział w cosplayadzie – przemarszu przez miasto na gostyński
rynek, gdzie odbędzie się konkurs
2. Konkurs odbędzie się na scenie, w plenerze, na gostyńskim rynku w dniu 25 czerwca 2017 r. o
godz. 18.00, natomiast przemarsz cosplayerów o godz. 16.00
3. Oceniana będzie prezentacja trwająca do 5 minut
4. W razie niepogody organizator decyduje o przeniesieniu konkursu do obiektu GOK „Hutnik”
5. Ocenie podlega:
• Dokładność i staranność wykonania stroju
• Podobieństwo do postaci
• Prezentacja stroju
5. Jury przyzna jedną nagrodę główną, jury dopuszcza również przyznawanie nagród za kolejne
miejsca
6. Zwycięzcy konkursu zostaną ogłoszeni w niedzielę 25 czerwca 2017 r. na scenie głównej Festiwalu.

§4
Nagrody
1. Główną nagrodą jest nagroda pieniężna o wartości 1000 zł
2. Zwycięzcy nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody, jak również
zamiany nagrody na inną rzecz.
3. Prawo do nagrody nie może zostać przeniesione na inną osobę.
4. Organizator oświadcza, że wynik Konkursu nie zależy w żadnym stopniu od jakiegokolwiek czynnika
losowego, a mechanizm Konkursu nie ma nic wspólnego z grami losowymi w rozumieniu ustawy "O
grach losowych, zakładach wzajemnych i grach na automatach" (Dz. U. z 1998 r. Nr 102, poz. 650, Nr
145, poz. 946, Nr 155, poz. 1014 i Nr 160, poz. 1061 oraz z 2000 r. Nr 9, poz. 117.w raz z późn.
zmianami).

§5
Przetwarzanie danych osobowych oraz prawa autorskie
1. Zgłaszając się do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzane jego danych osobowych w
celu przeprowadzenia Konkursu.
2. Dane osobowe będą wykorzystywane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie
danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r., Nr 101 poz. 926).
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia udział w
Konkursie.

4. Zgłaszając się do Konkursu Uczestnik oświadcza, iż jego prezentacja nie narusza praw innych osób.
5. Uczestnik przystępując do Konkursu jednocześnie wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie
materiałów fotograficznych i video z własnym wizerunkiem, wykonanych podczas występów
scenicznych i poza nimi – zdjęć i nagrań w dowolnej wybranej przez Organizatora formie, na
wszystkich polach eksploatacji, w tym w celach marketingowych i promocyjnych Organizatora, jego
partnerów i sponsorów.

§6
Postanowienia końcowe
1. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem
nieprawdziwych danych, bądź innego typu nieprawidłowości po stronie Uczestnika.
2. Ostateczna interpretacja regulaminu, szczególnie w kwestii spraw w nim nieujętych, budzących
wątpliwości lub spornych przysługuje wyłącznie Organizatorowi
3. Uczestnik przystępujący do Konkursu akceptuje wszystkie warunki niniejszego Regulaminu oraz
jednocześnie oświadcza, iż spełnia wszystkie niezbędne warunki uczestnictwa.

