
  

 

 

REGULAMIN KONKURSÓW 

W RAMACH 

II FESTIWALU ZAKLĘTE W DYNI 
 

Zapraszamy do wspólnej twórczej zabawy z dynią. W samym centrum Nowej Huty będziemy promować 

dynię jako wyjątkowy materiał dekoracyjny, plastyczny oraz hodowlany. 

 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Organizatorami konkursów odbywających się w ramach II Festiwalu Zaklęte w Dyni są: 

Stowarzyszenie Przyjaciół Nowej Huty oraz Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta.  

2. Patronat honorowy nad Festiwalem objął Marek Sowa-Marszałek Województwa Małopolskiego.  

 

§ 2 

WARUNKI UCZESTNICTWA I ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 

 

1. W ramach II Festiwalu Zaklęte w Dyni odbędą się dwa konkursy:  
 

 Dyniowe cudeńka  – konkurs plastyczny  

o zgłoszenia indywidualne – w dwóch kategoriach wiekowych:   

 od 7 do 9 lat  

 od 10 do 13 lat  

o zgłoszenia grupowe: 

 rodziny - do 3 osób (w tym min. 1 dziecko) 

 instytucje:  

 przedszkole  

 szkoła podstawowa, instytucje kultury – od 7 do 9 lat 

 szkoła podstawowa, instytucje kultury – od 10 do 13 lat 
 

 Dynia jaka jest, każdy widzi – konkurs hodowlany  

o zgłoszenia indywidualne, bez ograniczeń wiekowych.  

 

2. Uczestnikiem konkursu może zostać każda osoba/grupa, która dostarczy wypełnioną i podpisaną 

kartę zgłoszenia do organizatorów:  

o osobiście: os. Centrum A 6a, 31-923 Kraków lub ul. Gen. M. Karaszewicza-

Tokarzewskiego 29, 31-985 Kraków 

o faxem - 12 644 68 10 wew. 24 

o mailowo (skan podpisanej karty) zakletewdyni@gmail.com  

w nieprzekraczalnym terminie do 17 września 2013 r. oraz dostarczy pracę konkursową w dniu 22 

września 2013 r. w godzinach 12-14.00 na II Festiwal Zaklęte w Dyni.  
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3. Festiwal odbędzie się w Krakowie, Dzielnicy XVIII Nowa Huta  na terenie zielonym przy os.   

Centrum E w godzinach 14.00-18.00.  

4. Dopuszczalny jest udział jednej osoby w obydwu konkursach. W ramach danego konkursu 

uczestnik może zgłosić tylko po jednej pracy (indywidualnie lub grupowo). Nie można łączyć 

zgłoszeń. 

5. Kartę zgłoszenia można pobrać w siedzibie Stowarzyszenia Przyjaciół Nowej Huty (os. Centrum 

A 6a, Kraków), w Klubie Herkules Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta (ul. Gen. M. 

Karaszewicza-Tokarzewskiego 29, Kraków) lub na stronie festiwalu www.zakletewdyni.pl.  

6. O zwycięstwie w poszczególnych konkursach zadecyduje specjalnie powołane jury, które oceni:  
 

 w konkursie Dyniowe cudeńka - oryginalność wykorzystania dyni jako tworzywa 

plastycznego, pomysłowość aranżacji, ogólny wyraz artystyczny, 
 

 w konkursie Dynia jaka jest, każdy widzi - oceniane są pojedyncze okazy, ich oryginalny 

kształt i kolor. 

 

7. Na zwycięzców czekają nagrody.  
 

8. Rozstrzygnięcie konkursów nastąpi podczas imprezy finałowej II Festiwalu Zaklęte w Dyni  

między godz.16.00 a 17.00.  
 

9. Po rozstrzygnięciu konkursów prace są zwracane uczestnikom konkursów.  

 

§ 3 

PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 

Dane osobowe przekazane Organizatorom będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) w celu przeprowadzenia 

konkursu i doręczenia nagrody. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla 

wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych osobowych jest 

dobrowolne, jednak ich nie podanie lub odmowa wyrażenia zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia 

uczestniczenie w konkursach. Każdy uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do 

ich poprawiania.  
 

§ 4 

PRAWA AUTORSKIE 

 

1. Zgłoszenie pracy do konkursów jest równoznaczne z udzieleniem zgody na nieodpłatne 

publikowanie fotografii prezentujących prace przez Organizatorów.  

 

2. Do konkursów mogą być zgłaszane wyłącznie prace nienaruszające praw, w tym praw autorskich, 

osób trzecich. W razie gdyby Organizatorzy ponieśli jakąkolwiek szkodę związaną z roszczeniami 

osób trzecich w związku z nadesłanymi pracami, uczestnik konkursu zobowiązuje się pokryć w/w 

szkodę w całości.  

http://www.zakletewdyni.pl/


§ 5 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Materiały reklamowo - promocyjne konkursów mają jedynie charakter informacyjny.  

 

2. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania uczestników konkursu 

oraz osób trzecich (m. in. administratorów systemów teleinformatycznych).  

 

3. Informacji dodatkowych o konkursach udziela Stowarzyszenie Przyjaciół Nowej Huty (os. 

Centrum A 6a, Kraków, tel. 12 644 68 10 wew. 25, stowarzyszenie@przyjacielenowejhuty.pl) lub  

Klub Herkules Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta (ul. Gen. M. Karaszewicza-Tokarzewskiego 

29, Kraków, tel. 12 681 00 77, herkules@krakownh.pl).  

 

4. Wszelkie spory związane z konkursami, których dotyczy niniejszy regulamin, rozpoznawane będą 

przez sąd właściwy dla siedzib Organizatorów w Krakowie.  

 

 

 

 

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym  

Województwa Małopolskiego.  
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