REGULAMIN KONKURSU
„KSIĘŻANKA I KSIĘŻAK ROKU”
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu „Księżanka i Księżak Roku” jest Urząd Miejski w Łowiczu
z siedzibą Stary Rynek 1, 99-400 Łowicz.
2. Głównym celem konkursu jest wyłonienie, spośród zgłoszonych do konkursu kandydatek
i kandydatów Księżanki i Księżaka Roku. Pełnić Oni będą rolę reprezentacyjnej pary łowickiej,
promującej Łowicz i region łowicki, podczas różnego rodzaju działań promocyjnych, podjętych przez
Organizatora konkursu.
3. Z Organizatorem konkursu mogą współpracować inne osoby prawne i fizyczne. Potwierdzeniem
współpracy jest zawarcie umowy w formie pisemnej.
4. Użycie nazwy konkursu w celach reklamowych wymaga zgody Organizatora konkursu
oraz zawarcia z nim odpowiedniej umowy.
5. Decyzje organizatora i jury są ostateczne i nie mogą być zaskarżane w odrębnym trybie.
Organizator konkursu zobowiązany jest zapoznać kandydatki i kandydatów konkursu
z niniejszym Regulaminem. Uczestniczka i uczestnik konkursu, po zapoznaniu
się
z regulaminem, potwierdza ten fakt w formie pisemnej.
II. ZASADY ORGANIZACJI KONKURSU
Kandydatki i Kandydaci konkursu
1. Konkurs „Księżanka i Księżak Roku” skierowany jest do osób posiadających obywatelstwo
polskie lub narodowość polską.
2. Kandydatka i kandydat muszą posiadać zameldowanie na terenie powiatu łowickiego.
3. W chwili przystąpienia do konkursu mają ukończone 16 lat - (datę przystąpienia do konkursu
określa dzień zarejestrowania się uczestnika do udziału w konkursie).
4. Na dzień 7 czerwca 2014 r. nie ukończyły 35. roku życia.
5. Naruszenie niniejszego regulaminu, w tym przekroczenie ustalonych terminów
obowiązujących w poszczególnych etapach konkursu, powoduje nieważność
przeprowadzonych czynności, zaś kandydatki i kandydaci wyłonieni z takiej eliminacji nie
będą dopuszczeni do dalszego, finałowego etapu konkursu.
6. Z
momentem
podpisania
Regulaminu,
Kandydat/ka
jest
zobowiązany/a
do podporządkowania się harmonogramowi przygotowań określonemu przez Organizatora,
w szczególności udziału we wszystkich ewentualnych próbach przygotowujących do Gali
Finałowej Konkursu.

7. Nieobecność podczas działań poprzedzających galę podejmowanych przez Organizatora, tj.
sesje fotograficzne, próby choreograficzne, testy, atrakcje promocyjne grozi dyskwalifikacją.

Przystąpienie do konkursu
1. Kandydatka i kandydat zobowiązani są do wypełnienia, wysłania na email:
jacek.rybus@um.lowicz.pl lub dostarczenia osobiście na adres: Urząd Miejski
w Łowiczu, Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki, Stary Rynek 1, 99-400 Łowicz,
najpóźniej do 30 kwietnia 2014 r., formularza zgłoszeniowego do konkursu (Załącznik nr 1),
potwierdzającego swoje dane osobowe, a także do przedłożenia:
a) zgody na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 2) wraz ze zdjęciem sylwetki
kandydatki/kandydata,
b) zgody na udział w sesjach zdjęciowych i filmowych, z których materiał będzie wykorzystany
do celów promocyjnych Łowicza i Ziemi Łowickiej, prowadzonych przez Urząd Miejski
w
Łowiczu.
Organizator
zastrzega
sobie
prawo
do
obróbki
zdjęć
i materiałów filmowych (Załącznik nr 3),
c) zgody na reprezentowanie miasta Łowicza w różnego rodzaju przedsięwzięciach
promocyjnych, w szczególności: podczas Parady Pasiaków w dniu 19 czerwca 2014 r.
i Księżackiego Jadła – Festiwalu Dobrej Żywności 7 września 2014 r. (Załącznik nr 3),
d) mile widziane portfolio.
2. Kandydatka i kandydat mogą zostać zdyskwalifikowani decyzją Organizatora konkursu
z następujących powodów:
a) podszywania się pod osoby postronne, które nie zawarły umowy z Organizatorem,
b) propagowanie treści naruszających ogólne zasady dobrego wychowania i smaku,
c) propagowania wszelkiego rodzaju używek,
d) opublikowania treści naruszających prawa osób trzecich,
e) nie stawienie się na prośbę organizatora podczas wspólnie uzgodnionych akcji
promocyjnych, w szczególności na wymienione imprezy.
3. Kandydatki i kandydaci konkursu pokrywają następujące
w konkursie, o ile organizator nie postanowi inaczej:
a) koszty podróży celem udziału w konkursie,

koszty

uczestnictwa

b) koszty wyżywienia,
c) koszty przygotowania strojów do prezentacji konkursowej.
3. Organizator konkursu:
a) ma obowiązek zawiadomienia laureatów o miejscu i terminie eliminacji
oraz konkursu finałowego, a także działaniach promocyjnych na tydzień przed wydarzeniami
promocyjnymi.
b) ukarania kandydatów, poprzez odsunięcie ich udziału w konkursie w przypadku naruszenia
zasad regulaminu.

III PRZEBIEG KONKURSU
Eliminacje
1. Udział w konkursie może wziąć nieograniczona liczba osób. W przypadku zgłoszenia się
więcej niż po 10 kandydatek i kandydatów, udział osób biorących
w konkursie poprzedzony zostanie eliminacjami.
2. Wyboru kandydatki i kandydata w drodze eliminacji dokona trzyosobowe jury. Wyborowi
nie
będzie
podlegać
kandydatka
i
kandydat,
którzy
zbiorą
w głosowaniu internetowym największą ilość głosów. Ci zostaną zakwalifikowani
do finału automatycznie, bez wyboru jury.
3. Do ścisłego finału konkursu zakwalifikowanych zostanie 20 osób: 10 kandydatek
i 10 kandydatów.
4. Udział kandydatki lub kandydata zgłoszonego do konkursu musi być potwierdzony
wypełnionym formularzem zgłoszeń oraz akceptacją regulaminu.
Finał konkursu
1. Osoby wybrane do finału konkursu wezmą udział w czterech pokazach podczas Gali
Konkursu, która odbędzie się 7 czerwca 2014 r. w Łowickim Ośrodku Kultury.

•

Pokaz pierwszy: prezentacja kandydatki i kandydata w jednolitych koszulkach
z marką „Folklor Łowicki”.

•

Pokaz drugi: sprawdzenie wiedzy teoretycznej i praktycznej o Łowiczu
i regionie łowickim.

•

Pokaz trzeci: prezentacja kandydatki i kandydata w stroju tradycyjnym
z elementami folkloru ludowego (strój ludowy kandydatka i kandydat przygotowuje
we własnym zakresie).

•

Pokaz czwarty: prezentacja kandydatki i kandydata w łowickim stroju ludowym (strój
ludowy kandydatka i kandydat przygotowuje we własnym zakresie).

2. Finał konkursu poprzedzą spotkania skoordynowane przez
choreograficzne, sesje fotograficzne i wydarzenia promocyjne.

Organizatora:

próby

IV JURY KONKURSU
1. Wyboru kandydatek oraz kandydatów w drodze eliminacji dokona komisja konkursowa
powołana przez organizatora konkursu.
2. Skład jury ustala Organizator. W skład jury etapu finałowego konkursu wchodzi: Burmistrz
Miasta Łowicza oraz osoby zaproszone do pełnienia funkcji członka jury konkursu
przez Organizatora konkursu.

3. W sprawach spornych decydującym jest głos przewodniczącego jury.
4. Podczas wystąpień finałowych jury musi przedstawić swój werdykt w ściśle określonym
i wyznaczonym czasie trwania imprezy.
5. Czas pracy jury i czas wydania werdyktu wyznacza i określa przewodniczący jury.
6. W przypadku nie uzgodnienia werdyktu przez jury w wyznaczonym czasie, do podania
i ogłoszenia wyników finału konkursu upoważniony jest przewodniczący jury.
V TYTUŁY I NAGRODY KONKURSU
1. W toku konkursu wyłonieni zostaną laureaci, którzy otrzymają następujące tytuły:
KSIĘŻANKA ROKU 2014
KSIĘŻAK ROKU 2014

I WICEKSIĘŻANKA 2014
I WICEKSIĘŻAK ROKU 2014
II WICEKSIĘŻANKA 2014
II WICEKSIĘŻAK ROKU 2014
KSIĘŻANKA INTERNETU ROKU 2014
(osoba, która zbierze największą liczbę głosów)
KSIĘŻAK INTERNETU ROKU 2014
(osoba, która zbierze największą liczbę głosów)
2. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do ustalania dodatkowych tytułów, jeżeli
ilość nagród nieregulaminowych będzie większa niż ilość tytułów głównych.

3. Nagrody za:
•

pierwsze miejsce:
- tytuł Księżanki Roku 2014, komplet łowickiego stroju ludowego oraz weekendowy
pobyt
w
Pałacu
w
Nieborowie
z
uroczystą
kolacją
w Sali Weneckiej. Tytuł przyznany będzie na okres jednego roku, licząc od dnia
przyznania tytułu.
- tytuł Księżaka Roku 2014, komplet łowickiego stroju ludowego oraz weekendowy
pobyt
w
Pałacu
w
Nieborowie
z
uroczystą
kolacją
w Sali Weneckiej. Tytuł przyznany będzie na okres jednego roku, licząc od dnia
przyznania tytułu.

•

drugie miejsce:
- tytuł I Wiceksiężanka Roku 2014, pobyt w gospodarstwie agroturystycznym
„Stajnia u Kowala” w Nieborowie i nauka jazdy konnej.

- tytuł I Wiceksiężak Roku 2014 pobyt w gospodarstwie agroturystycznym „Stajnia
u Kowala” w Nieborowie i nauka jazdy konnej.

•

trzecie miejsce:
- tytuł II Wiceksiężanka Roku 2014 uroczysta kolacja w Restauracji „Stara Łaźnia”
w Łowiczu.

- tytuł II Wiceksiężak Roku 2014 uroczysta kolacja w Restauracji „Stara Łaźnia”
w Łowiczu.

•

Księżanka Internetu Roku 2014:
- tytuł Księżanka Internetu Roku 2014, szarfa Księżanka Internetu Roku 2014 karnet
na pięć wybranych filmów w roku w łowickim kinie „Fenix”.

•

Księżak Internetu Roku 2014:
- tytuł Księżanka Internetu Roku 2014, szarfa Księżanka Internetu Roku 2014 karnet
na pięć wybranych filmów w roku w łowickim kinie „Fenix”.

VI NAGRODY POZAREGULAMINOWE
Organizator przewiduje przyznanie nagród nieobjętych zasadami regulaminu. Nagrody
te będą przydzielone laureatom i finalistom na zasadach uzgodnionych przez Organizatora
z fundatorami nagród.
VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Kandydat w momencie zgłoszenia do konkursu oświadcza, że zapoznał się i akceptuje
niniejszy regulamin, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (zgodnie
z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 08 1997 r. Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz
publikacje i rozpowszechnianie jej wizerunku w lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich
i zagranicznych mediach drukowanych i internetowych w tym na stronie www.lowicz.eu
i www.lowiczturystyczny.eu.
2. Kandydat oświadcza, że nie będzie rościł żadnych pretensji w stosunku do Organizatora za
publikację nadesłanych przez siebie zdjęć na oficjalnej stronie konkursu w tym na stronie
www.lowicz.eu, w informacjach o eliminacjach, konkursie, Gali Finałowej wyborów Księżanki
i Księżaka Roku, a także na łamach innych mediów współpracujących z Organizatorem oraz
portalach społecznościach organizatora (utrwalenie na jakimkolwiek nośniku;
zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką, w tym techniką zapisu cyfrowego, elektronicznego,
techniką magnetyczną, drukiem), w postaci fotografii lub innego zapisu graficznego,
sporządzenie wersji obcojęzycznych; wprowadzanie do obrotu w kraju i za granicą, publiczne
wykonanie, wystawianie, wyświetlanie i nadawanie; wprowadzanie do pamięci komputera;
publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do dzieła
w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (udostępnianie w sieci Internet);

wykorzystywanie do celów promocji i reklamy - w tym do reklamy telewizyjnej, prasowej
i zewnętrznej; zapożyczanie fragmentów lub całości i wykorzystywania
ich z przetworzeniem do innych opracowań realizowanych bezpośrednio przez Sponsora;
wykorzystywanie
w
prezentacjach
multimedialnych,
odtwarzanie
w autoryzowanych punktach sprzedaży Sponsora, odtwarzanie na stoiskach firmowych
Sponsora, na targach i wszelkich imprezach wystawienniczych).
3. Zdjęcia
wykonane
przez
fotografa
na
zlecenie
Urzędu
Miejskiego
w Łowiczu są własnością Organizatora i mogą być wykorzystane do wszelkiego rodzaju akcji
promocyjnych, graficznych, marketingowych oraz do wydawnictw Urzędu Miejskiego
w Łowiczu.
4. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do blokowania uczestnictwa tym, którzy
naruszają postanowienia niniejszego regulaminu.
5. Jeżeli kandydatka i kandydat otrzyma nagrodę rzeczową, bądź pieniężną przekraczającą
wartość 760 zł brutto, wówczas przed odebraniem nagrody zobowiązana będzie do wpłaty
10 proc. wartości nagrody, tytułem zryczałtowanego podatku dochodowego.
6. Z chwilą zakwalifikowania się do konkursu i podpisania umowy kandydat/ka nie może zmienić
w sposób widoczny swojego wizerunku (zmiana długości i kolorów włosów, wszelkie
zdobienia ciała, tatuaże, kolczyki, itp.).
7. W czasie przygotowań do konkursu (castingi, sesje fotograficzne, etc.) w czasie
Gali Finałowej zachowanie kandydatek i kandydatów nie może negatywnie wpływać
na wizerunek konkursu oraz organizatorów.
8.

Kandydat/ka może zostać zdyskwalifikowany/a, jeżeli nie zastosuje się do regulaminu,
a także będzie nieobecny na próbach choreograficznych więcej niż jeden raz. W przypadku
dyskwalifikacji Kandydat zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 100 zł.

9. W przypadku rezygnacji Kandydata z udziału w konkursie po podpisaniu umowy, Kandydat
zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w wysokości 100 zł.
10.W sprawie udziału w konkursie proszę kontaktować się z panem Jackiem Rybusem,
podinspektorem w Wydziale Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki, tel. 46 830 91 78 lub
mailowo: jacek.rybus@um.lowicz.pl

Załącznik nr 1
Regulaminu konkursu „KSIĘŻANKA I KSIĘŻAK ROKU”

KARTA KANDYDATKI/KANDYDATA KONKURSU „KSIĘŻANKA I KSIĘŻAK ROKU”
Imiona

Nazwisko:

Data urodzenia (dd-mm-rr)

Narodowość:

Adres

Kod pocztowy:

Tel/kom:

Email:

Komunikator (np. GG, Facebook)

Zawód (zajęcie):

Miejsce pracy/tel:

Miejsce nauki:

Dowód osobisty nr:

NIP:

PESEL:

Znajomość języków obcych i stopień
zaawansowania:
Hobby/Zainteresowania/Talent:

Udział w podobnych konkursach:

Oświadczenie kandydatki/kandydata
Ja niżej podpisana/y oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią Regulaminu konkursu
pn. „Księżanka i Księżak Roku” rozumiem jego treść i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
Jednocześnie oświadczam, że zapoznałam/em się z załącznikami do regulaminu
i potwierdzam dane, które podałam/em na KARCIE KANDYDATKI/KANDYDATA KONKURSU
„KSIĘŻANKA I KSIĘŻAK ROKU”.

…………………………………
Data

…………………………………
Miejscowość

…………………………………
Podpis uczestnika konkursu

Załącznik nr 2
Regulaminu konkursu „KSIĘŻANKA I KSIĘŻAK ROKU”
.……………………………………………
Imię i nazwisko
…………………………………………….
Data urodzenia
……………………………………………..
Adres zamieszkania
…………………………………………….
Seria i numer dowodu tożsamości
……………………………………………..
Miejscowość data

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA ZBIERANIE I PRZETWARZANIE INFORMACJI
DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH
W związku z realizacją Projektu pn. „Folklor Łowicki – wdrożenie i promocja marki regionalnej Miasta
Łowicza- etap II”, nr wniosku o dofinansowanie WND-RPLD.03.02.00-00-040/13,
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Oś III Gospodarka,
Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III. 2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności
przedsiębiorstw,
Marketing
i
Promocja
Produktów
i „Marek” Regionalnych i Lokalnych, wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie moich danych
osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U.
z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.) w zakresie niezbędnym do realizacji w/w Projektu.

______________________________

PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU

Załącznik nr 3
do Regulaminu konkursu „KSIĘŻANKA I KSIĘŻAK ROKU”
.……………………………………………
Imię i nazwisko
…………………………………………….
Data urodzenia
……………………………………………..
Adres zamieszkania
…………………………………………….
Seria i numer dowodu tożsamości
……………………………………………..
Miejscowość data

Wyrażam zgodę na udział w sesjach zdjęciowych, filmowych i spotkaniach choreograficznych
oraz bezpłatne wykorzystanie zgromadzonego materiału do celów promocyjnych Łowicza
i Ziemi Łowickiej w ramach konkursu „KSIĘŻANKA I KSIĘŻAK ROKU”, realizowanego
i prowadzącego przez Urząd Miejski w Łowiczu w ramach realizacji Projektu pn. „Folklor Łowicki –
wdrożenie i promocja marki regionalnej Miasta Łowicza- etap II”, nr wniosku
o dofinansowanie WND-RPLD.03.02.00-00-040/13, współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Łódzkiego na lata 2007-2013 Oś III Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.
2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw, Marketing i Promocja Produktów
i „Marek” Regionalnych i Lokalnych.
Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do obróbki zdjęć i materiałów filmowych
w zakresie niezbędnym do realizacji w/w Projektu.

_______________________________

PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU

