RADOM FASHION SHOW 2022
REGULAMIN KONKURSU

Rozdział I

Postanowienia ogólne:
1. Niniejszy regulamin określa ogólne warunki uczestnictwa w konkursie pt. „Radom Fashion Show 2022.”
2. Konkurs jest samodzielna imprezą prezentującą możliwości twórcze młodych projektantów.
3. Organizatorem konkursu jest „Łaźnia” Radomski Klub Środowisk Twórczych i Galeria z siedzibą w Radomiu
(26-600) przy ul. Żeromskiego 56 (siedziba główna) i ul. Traugutta 31/33 (galeria sztuki).
4. Konkurs jest konkursem ogólnopolskim i ma charakter otwarty, jest adresowany do projektantów,
przedstawiających kolekcje autorskie, nie wdrożone do produkcji masowej.
5. Organizator zastrzega sobie prawo publikacji prac zgłoszonych w konkursie w mediach tradycyjnych
i internetowych (w tym socjal media)
6. Zgłoszenie teczki z fotografiami do konkursu jest jednoznaczne z przekazaniem jej na własność Organizatora
konkursu.
.
7. Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji zmian regulaminu: rozstrzyga ewentualne spory
oraz ustala warunki niezawarte w regulaminie.
Rozdział II

Zasady Konkursu
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1. Do konkursu mogą się zgłosić tylko osoby fizyczne.
2. Uczestnicy konkursu zobowiązani są do akceptacji następujących warunków konkursu:
1)zapoznania się z regulaminem i wyrażenia zgody na określone w nim warunki udziału w konkursie;
2) dostarczenia Organizatorowi kompletnego zgłoszenia w terminie do 1 sierpnia 2022r.
3) posiadania nieograniczonych autorskich praw majątkowych, osobistych i wyłącznych do fotografii, które to
prawa nie naruszają praw osób trzecich;
4) w przypadku, gdy fotografia zawiera wizerunek osoby trzeciej, uzyskania oraz dostarczenia Organizatorowi
zgody tej osoby na przetwarzanie jej danych osobowych oraz rozpowszechnienie jej wizerunku w ramach
prezentowania fotografii.
5) zgłoszona Kolekcja nie stanowi utworu zależnego, ani też nie stanowi plagiatu, ani w inny sposób nie
narusza praw osób trzecich lub obowiązujących przepisów prawa.
6) autorskie prawa majątkowe do Kolekcji nie są w żaden sposób obciążane prawami osób trzecich,
a w szczególności dla eksploatacji Kolekcji w jakimkolwiek zakresie nie jest wymagana odrębna zgoda osoby
trzeciej .
7) uiszczenia wpisowego w wysokości 100 PLN na konto Organizatora: Bank PKO S.A II/Oddz. 03 1240 3259
1111 0010 2464 6137 i przesłania razem ze zgłoszeniem uczestnictwa potwierdzenia dokonanej wpłaty.
3. Zgłoszenie uczestników , które nie będą spełniać któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym
regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje lub których zgłoszenia będą obejmowały fotografie czy
kolekcje naruszające przepisy prawa, zasady dobrych obyczajów lub dobra osobiste osób trzecich podlegają
odrzuceniu.
Rozdział III

Zgłoszenie udziału w Konkursie
1. Warunkiem udziału w konkursie jest przedstawienie kolekcji składającej się z minimum 5 zrealizowanych
projektów, zaś maksymalnie z 8 projektów.
2. Kolekcje biorące udział w konkursie nie mogą pochodzić z kolekcji biorących udział w ubiegłych edycjach konkursu.
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3. Wzory zgłoszone do konkursu muszą spełniać następujące wymagania: stroje damskie – rozmiar 36-38, na wzrost
od 173 cm do 178 cm; obuwie damskie- 38-40, stroje męskie – rozmiar M/L wzrost od 183 cm do 186 cm, obuwie
męskie – 43 – 45.
4. W przypadku kolekcji ubioru projektanci muszą zapewnić obuwie do pokazu, zaś w przypadku obuwia ubiór.
5. Zgłoszenie udziału w konkursie odbywa się poprzez złożenie przez Uczestnika w formie pisemnej osobiście
lub drogą pocztową w terminie do dnia 1 sierpnia 2022r. na adres Organizatora : 26 -600 Radom,
ul. Traugutta 31/33 oraz w formie elektronicznej na adres Łaźni: fashion@laznia-radom.pl,:
1) karty uczestnika wypełnionej drukowanymi literami i podpisanej w formie papierowej oraz drogą elektroniczną
(w formacie doc.)
2) dokumentacji fotograficznej kolekcji ( zdjęcia ) w formie fizycznej oraz drogą elektroniczną
3) kopii dowodu wpłaty wpisowego;
4) Załącznika nr 1 zawierającego oświadczenie Uczestnika o zapoznaniu się i akceptacją regulaminu konkursu
oraz warunków udziału w konkursie;
5) Załącznika nr 2 zawierającego Klauzulę zgody Uczestnika na przetwarzanie przez Organizatora danych
osobowych Uczestnika konkursu.
6) Załącznika nr 3 zawierającego oświadczenie Uczestnika o udzieleniuLicencji na korzystanie z projektu
przedstawionego do konkursu.
6. Karty uczestnictwa powinny być wypełnione według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu.
Karty zgłoszenia niepełne lub wypełnione nieprawidłowo muszą zostać uzupełnione po selekcji formalnej
w ciągu 3 dni od uzyskania informacji o błędach formalnych w karcie zgłoszenia.
Rozdział IV

Terminy
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1. Konkurs składa się z następujących etapów:
1) składanie kart uczestnictwa wraz z załącznikami – do 1 sierpnia 2022 r.
2) przekazanie materiałów i zgłoszeń jurorom oraz ich wstępna ocena (umieszczenie ich na stronie internetowej
organizatora: www.laznia-radom.pl) – do 15 sierpnia 2022 r.
3) umieszczenie wszystkich zgłoszeń w internecie celem wyłonienia zwycięzcy dodatkowej nagrody – „Nagroda
publiczności „:- głosowanie online .
4) rozstrzygnięcie konkursu i poinformowanie Uczestników o jego wynikach – do 19 sierpnia 2022 r.
5) próby i przygotowania do Pokazu Galowego – 26 sierpnia 2022r.
6) prezentacja nagrodzonych kolekcji i wręczenie nagród – Pokaz Galowy ( na żywo ) – 27 sierpnia 2022 r.
2. Laureaci zostaną powiadomieni o wynikach konkursu oraz o formie przekazania nagród telefonicznie lub drogą
elektroniczną.
3. Informacja o wynikach konkursu oraz nagrodzone kolekcje zostaną zamieszczone na stronie internetowej
Organizatora ;www.laznia-radom.pl, oraz w internecie .
4. Dodatkowo Organizator zastrzega sobie możliwość wykorzystania zwycięskich kolekcji poprzez zamieszczenie
ich w jego materiałach promocyjnych i informacyjnych, podczas publicznych prezentacji, wystaw i innych imprez
o charakterze niekomercyjnym organizowanych przez Organizatora w ramach realizacji jego zadań statutowych.
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Rozdział V

Jury konkursu
1. Do oceny kolekcji zgłoszonych przez Uczestników konkursu zostanie powołane Jury, które dokona ich oceny
pod względem zgodności z obowiązującymi trendami mody, oceni technikę i perfekcję ich wykonania,
kreatywność, innowacyjność oraz przekaz artystyczny.
Rozdział VI

Nagrody
1. Jury wyłoni laureatów, których kolekcje zostaną zaprezentowane podczas Pokazu Galowego, którego
organizatorem jest Organizator konkursu.
2. Jury przyzna laureatom nagrody pieniężne o łącznej wartości 8.000 zł.
3. Jury dokona podziału puli nagród według własnego uznania.
4. Jury zastrzega sobie prawo do zmian.
5. Organizator przyzna dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 2.000 zł. dla zwycięzcy Internetowego
głosowania – „Nagroda Publiczności „online“ , który weźmie udział w Pokazie Galowym .
Rozdział VII
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Warunki udziału w Pokazie Galowym

1. W Pokazie Galowym biorą udział laureaci konkursu.
2. Laureaci konkursu zobowiązani są dostarczyć Organizatorowi kolekcje wraz z akcesoriami przed Pokazem
Galowym w terminie przez niego określonym.
3. Organizator konkursu zapewnia oprawę muzyczną oraz udział w Pokazie Galowym modeli.
4. Laureaci, których kolekcje będą prezentowane podczas Pokazu Galowego, we wszystkich sprawach związanych
z prezentacją swojej kolekcji powinni kontaktować się Organizatorem.
5. Po zakończeniu Pokazu Galowego laureaci zobowiązani są odebrać swoje kolekcje najpóźniej w ciągu 24 godzin
od jego zakończenia. W przypadku nie dotrzymania tego terminu Organizator nie ponosi odpowiedzialności za
stan kolekcji.
6. Koszty pobytu związanego z pobytem laureatów podczas prób oraz Pokazu Galowego laureaci konkursu ponoszą
we własnych zakresie.
7. Termin Pokazu Galowego 27 sierpnia 2022r. Próby do pokazu 26 sierpnia 2022r.
8. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji zdjęć dostarczonych przez Uczestników
w drukach promujących oraz zdjęć z konkursu w prasie, telewizji oraz innych publikacjach pokonkursowych,
łącznie z wydawnictwami komercyjnymi.
9. Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu.
Rozdział VIII
Przetwarzanie danych osobowych
Klauzula informacyjna.
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „Łaźnia” Radomski Klub Środowisk Twórczych i Galeria
z siedzibą w Radomiu (26-600) przy ul. Żeromskiego 56 (siedziba główna) i ul. Traugutta 31/33 (Galeria
sztuki)
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2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Ilona Głogowska-Kowalczyk / kancelaria.odo@gmail.com
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w organizacji i przeprowadzeniu
Konkursu
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa w Konkursie na podstawie Art. 6 ust. 1 lit.
a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą na potrzeby realizacji kolejnych edycji konkursu Radom
Fashion Show
7) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, otrzymania ich kopii
8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
9) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany
podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością
uczestnictwa w Konkursie
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Organizator:
„Łaźnia” Radomski Klub Środowisk Twórczych i Galeria
26 – 600 Radom
ul. Żeromskiego 56
tel.572 012 002
ul. Traugutta 31/33
tel. 572 012 003
www.laznia-radom.pl
fashion@laznia-radom.pl
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KARTA ZGŁOSZENIA

Imię i nazwisko uczestnika :...............................................................................................................................................
Data i miejsce urodzenia:...................................................................................................................................................
Adres do korespondencji:...................................................................................................................................................
Tytuł i krótki opis kolekcji:.................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
Krótka nota biograficzna projektanta:...............................................................................................................................
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...............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
Telefon kontaktowy:..................................................................
e-mail:..........................................................................................

Akceptuję warunki zawarte w Regulaminie dla Uczestników Konkursu „Radom Fashion Show 2022”
Posiadam uregulowane prawa autorskie do przekazanych zdjęć do zgłoszenia, do konkursu (make-up, fryzury, fotograf,
modelka) i żadna z osób zaangażowanych w proces powstawania zdjęć nie wnosi praw do wynagrodzenia autorskiego
i publikacji danych twórców zdjęć.

........................................................................................
Podpis
Załącznik do Regulaminu konkursu Radom Fashion Show 2022
Organizator:

ŁAŹNIA
Radomski Klub
Środowisk Twórczych i Galeria
Instytucja finansowana przez Gminę Miasta Radomia

1. Kartę zgłoszenia wypełnioną drukowanymi literami ( w formacie doc.)
uczestnik przesyła pocztą tradycyjną i w formie elektronicznej
2. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 1.08.2022 r.
3. Wpisowe w wysokości 100 zł prosimy wpłacić na konto „Łaźni”
Radomskiego Klubu Środowisk Twórczych i Galerii
nr konta z dopiskiem „Radom Fashion Show 2022”
4. Integralną częścią karty zgłoszenia są załączniki nr 1, nr 2 i nr 3,
które są wymagane do zgłoszenia.

Organizator Konkursu:
„Łaźnia” Radomski Klub Środowisk Twórczych i Galeria
ul. Żeromskiego 56
tel. 572 012 002
ul. Traugutta 31/33
tel. 572 012 003
26 – 600 Radom

RADOM FASHION SHOW 2022
Załącznik Nr 1 do Karty uczestnictwa w konkursie Radom Fashion Show 2022.

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem konkursu Radom Fashion Show 2022
i akceptuję warunki udziału w konkursie w nim zawarte.
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…………….........……, dnia ………………………....................................
(miejscowość)

...........................................…………………………………………………..
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(imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie)
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Załącznik Nr 2 do Karty uczestnictwa w konkursie Radom Fashion Show 2022.

KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie: niezbędnym
do wzięcia udziału w konkursie, a także nieodpłatne utrwalenie i wykorzystanie mojego wizerunku utrwalonego na
filmie / zdjęciach w przypadku znalezienia się w gronie nagrodzonych lub wyróżnionych.
Wyrażam ponadto nieodwołalną zgodę na wykorzystanie przez Organizatora lub inne osoby wskazane przez
Organizatora mojego wizerunku poprzez jego:
1) zwielokrotnianie, utrwalanie, kopiowanie;
2) wyświetlanie;
3) publiczne udostępnianie;
4) udostępnianie w środkach masowego przekazu, drukach, materiałach promocyjnych;
5) wykorzystanie na stronie internetowej Organizatora;
6) udostępnianie na stronach mediów społecznych.
Oświadczam, że wykorzystanie wizerunku na podstawie niniejszej zgody nie narusza moich dóbr osobistych ani innych
praw.				
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Dane osobowe będą przetwarzane przez „Łaźnię” Radomski Klub Środowisk Twórczych i Galerię z siedzibą w Radomiu
(26-600) przy ul. Żeromskiego 56 (siedziba główna) i ul. Traugutta 31/33 (galeria sztuki), w celach związanych
z organizacją i przeprowadzeniem konkursu Radom Fashion Show 2022, a także do celów budowania pozytywnego
wizerunku organizatora w przestrzeni publicznej i w mediach. Wiem, że podanie danych jest dobrowolne, a podstawą
ich przetwarzania jest moja zgoda. Odbiorcami danych mogą być instytucje związane z konkursem, prasa, media,
producenci branżowi. Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Mam prawo żądania od administratora
dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia
danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne do wzięcia udziału w konkursie.

...........................................…………………………………………………..
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(data i podpis osoby udzielającej zgody)

RADOM FASHION SHOW 2022
Załącznik Nr 3 do Karty uczestnictwa w konkursie Radom Fashion Show 2022.

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU RADOM FASHION SHOW

o udzieleniu licencji na korzystanie z projektu przedstawionego do Konkursu

...................................................................................................................................................................................
( imię i nazwisko Uczestnika)

Niniejszym oświadczam, że:
1) jestem autorem projektu przestawionego do konkursu Radom Fashion Show 2022;
2) projekt stanowi w całości utwór oryginalny, nie narusza praw autorskich osób trzecich, przez co nie mają miejsca
okoliczności, które mogłyby narazić Organizatora na odpowiedzialność karną lub finansową wobec osób trzecich
z tytułu korzystania lub rozpowszechniania wykonanego przeze mnie projektu lub jego części;
3) nie zostały zaciągnięte przeze mnie jakiekolwiek zobowiązania, które ograniczałyby lub wyłączały możliwość udzielenia
Organizatorowi licencji do korzystania z wykonanego projektu;
4) projekt lub jego części nie znajdują się w posiadaniu osób trzecich i nie istnieje możliwość niekontrolowanego jego
rozpowszechniania bez zgody Organizatora;
5) udzielam Organizatorowi licencji niewyłącznej uprawniającej go do nieograniczonego w czasie i przestrzeni korzystania
z wykonanego projektu tak w całości, jak i we fragmentach (według uznania Organizatora) na następujących polach
eksploatacji:
1) zwielokrotnianie, utrwalanie, kopiowanie;
2) wyświetlanie;
3) publiczne udostępnianie;
4) udostępnianie w środkach masowego przekazu, drukach, materiałach promocyjnych;
5) wykorzystanie na stronie internetowej Organizatora;
6) udostępnianie na stronach mediów społecznych.
6) w przypadku, gdy korzystanie z utworu (projektu konkursowego) przez Organizatora naruszać będzie prawa majątkowe
lub osobiste osób trzecich, zobowiązuje się do zwrotu wszelkich kwot poniesionych przez Organizatora na zaspokojenie
roszczeń tych osób oraz do wynagrodzenia wszelkiej szkody, jaką Organizator poniesie w związku z wyłączeniem
lub ograniczeniem możliwości korzystania z utworu.
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…………….........……, dnia ………………………....................................
(miejscowość)

……...................................................................……………………………………………
(czytelny podpis Uczestnika konkursu)
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