
 

 
REGULAMIN 

Konkursu „Najlepszy kostium przedstawiający postać z Gwiezdnych Wojen” 
 
 

§1 
Organizator 

 
1. Konkurs pt.: „Najlepszy kostium przedstawiający postać z Gwiezdnych Wojen” zwany dalej 
„Konkursem” jest przeprowadzany oraz organizowany przez Miejski Dom Kultury w 
Wołominie, zwany dalej „Organizatorem”. 
2. Odpowiedzialny za prawidłowy przebieg konkursu jest organizator - Miejski Dom Kultury 
w Wołominie. 
3. Konkurs jest organizowany z okazji DNIA WOŁOMINA 2022 
4. Konkurs na najlepszy kostium obędzie się 4 czerwca 2022 roku w trakcie DNI WOŁOMINA 
o godzinie 15:00  
5. Nagroda główna w konkursie zostanie ufundowane przez Burmistrz Wołomina Elżbietę 
Radwan. 
 
 

§ 2 
Postanowienia ogólne 

 
1. Celem konkursu jest: 
- rozwijanie wyobraźni oraz pomysłowości u dzieci 
- rozwijanie kreatywności dzieci i młodzieży. 
2. Konkurs adresowany jest do dzieci do lat 15 
3. Zadaniem konkursowym jest zaprezentowanie kostiumu nawiązującego do postaci z 
uniwersum STAR WARS.  
4. Informacje na temat konkursu opublikowane są na stronie internetowej: 
www.mdkwolomin.pl oraz na profilu FB @mdkwolomin 

 
 
 

§ 3 
Zasady uczestnictwa w konkursie 

 
1. Konkurs zostanie przeprowadzony w ramach DNI WOŁOMINA wśród dzieci w wieku do lat 
15. 
2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zaprezentowanie kostiumu nawiązującego do 
postaci z uniwersum STAR WARS 04.06.2022 w trakcie DNI WOŁOMINA. 
3. Konkurs odbędzie się 04.06.2022 o godzinie 15:00 na Skwerze im. Bohdana Wodiczki w 
Wołominie 
4. Kryteria oceny: 
 pomysłowość 
 wykonanie (wkład pracy) 
 charakteryzacja 
 
 
 



 

 
§ 4 

Nagrody 
 
1. Organizator Konkursu przyzna nagrodę za I miejsce w postaci zestawu klocków LEGO. 
2. Organizator może przyznać wyróżnienia w Konkursie. 
3. Organizator może przyznać miejsca ex aequo. 
4. Zwycięzcy i wyróżnieni otrzymają nagrody i dyplomy. 
5. Nagrody przyznane w Konkursie nie podlegają wymianie na inne nagrody ani na ich 
równowartość pieniężną. 
6. O wyłonieniu zwycięzców decyduje powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa. 
Decyzja Komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej prawo odwołania. 
7. Konkurs oraz ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi 04 czerwca 2022 r. podczas DNI 
WOŁOMINA „Wołomin Blisko” na skwerze im. Bohdana Wodiczki o godzinie 15:00 
8. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania danych osobowych zwycięzców 
konkursu oraz zdjęć wykonanych w jego trakcie. 
9. Organizator nie pokrywa kosztów związanych z przygotowaniem strojów i udziałem w 
konkursie. 
10. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu. 
 

§ 5 
Przetwarzanie danych osobowych 

 
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), 
informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych o przysługujących prawach z tym 
związanych: 
1) Administratorem danych osobowych jest Miejski Dom Kultury, ul. Mariańska 7, 
05-200 Wołomin, NIP 125-00-42-187. 
2) Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Pan Marcin Kaczmarczyk 
(adres e-mail: iod@mdkwolomin.pl). 
3) Administrator danych osobowych –Miejski Dom Kultury– przetwarza dane na podstawie 
udzielonej zgody. 
4) podanie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. 
 
 

§ 6 
Postanowienia końcowe 

 
1. Niniejszy regulamin opublikowany jest na stronie internetowej Miejskiego Domu Kultury w 
Wołominie https://mdkwolomin.pl/ 
2. Pytania dotyczące Konkursu można kierować do Organizatora drogą elektroniczną na adres 
mdk@mdkwolomin.pl lub telefonicznie: 25 787 45 13  
3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu Konkursu. 
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. 
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające przeprowadzenie 
Konkursu spowodowane okolicznościami niezależnymi od Organizatora. 
 


