
Regulamin Konkursu

 na ,, Strój w Stylu Country”

,,I Festiwal Miłośników Koni i Muzyki z Kopyta" – Gniazdów, Ośrodek Sportu i Rekreacji 

18-20 września 2015r.

Pod honorowym patronatem Burmistrza GiM Koziegłowy Jacka Ślęczki

I. Postanowienia ogólne

1) Organizatorem konkursu ,,Strój w Stylu Country” jest  Miejsko - Gminny Ośrodek Promocji

Kultury w Koziegłowach, 42-350 Koziegłowy, ul. Żarecka 28, email:  dkkozieglowy@wp.pl  tel.

(34)314-12-68

2) Przedmiotem konkursu jest wykonanie  stroju w stylu country i zaprezentowanie go podczas

,,I  Festiwalu  Miłośników  Koni  i  Muzyki"   w  Ośrodek  Sportu  i  Rekreacji  w Gniazdowie

w dniu 19 września 2015r.

3)  Strój  w  stylu  country  może  nawiązywać  do  tematyki  dzikiego  zachodu,  koni,  kowbojów,

ranczerów, ubioru muzyków country itp. 

4) Konkurs będzie obejmował dwie kategorie:

Kategoria I -strój kobiecy (dzieci i dorośli)

Kategoria II- strój męski (dzieci i dorośli)

II. Uczestnicy konkursu

1) Konkurs ma charakter otwarty.

III. Zasady organizacyjne konkursu

1) Strój nawiązujący do stylu country powinien być wykonany w taki sposób, by zawierał  jak

najwięcej  charakterystycznych  cech  stylu  takich  jak:  skóry,  tkaniny  i  dzianiny  w  wzorach

jodełka, kraty.  Tweed z którego szyto - marynarki, spodnie, garnitury, kaszkiety.  Wysokie buty

trzewiki, sztyblety, oficerki, kalosze. Kolory ziemi  bazujące na odcieniach zielni, brązu, szarości.

2) Strój powinien być wykonany własnoręcznie.

3) Osoby biorące udział w konkursie powinny złożyć ,,Kartę uczestnictwa w konkursie”. Karta

do pobrania na stronie internetowej www.dk-kozieglowy.pl oraz w siedzibie organizatora.

mailto:dkkozieglowy@wp.pl
http://www.dk-kozieglowy.pl/


4) Kartę można złożyć w siedzibie MGOPK w Koziegłowach lub w dniu konkursu 19 września

2015 roku do godziny 17.30 u organizatora w Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gniazdowie w czasie

trwania imprezy ,,I Festiwalu Miłośników Koni i Muzyki". 

IV. Komisja konkursowa

1).  Komisja  powołana  przez  Organizatora  wyłoni  laureatów  konkursu  podczas  imprezy   ,,I

Festiwalu  Miłośników  Koni  i  Muzyki"   w dniu  19  września  2015  roku,  biorąc  pod  uwagę

kryteria:

-nawiązanie do stylu country

-estetyka wykonania

-oryginalność pomysłu

-dobór materiału

-zgodność z wymogami regulaminu.

V. Miejsce konkursu

1) Konkurs odbędzie się w dniu  19 września 2015 roku podczas trwania imprezy  ,,I Festiwalu

Miłośników Koni i Muzyki" w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Gniazdowie.

W godzinach 17.45-18.15

VI. Nagrody

1) Organizator przewiduje ciekawe nagrody rzeczowe, które zostaną wręczone w trakcie trwania

imprezy ,,I Festiwalu Miłośników Koni i Muzyki". 

VII. Postanowienia końcowe

1)  Udział  uczestnika  w  konkursie  oznacza  jego  akceptację  zasad  zawartych  w  niniejszym

regulaminie.

2) Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska i informacji o laureatach

konkursu oraz wykorzystanie tych informacji w relacjach z przebiegu imprezy zamieszczanych w

mediach i Internecie.

3) Poprzez przystąpienie do konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na warunki zawarte w regulamin.

Zapraszamy do udziału i życzymy wielu pomysłów.


