
                              

 
 

 

CENTRUM KULTURY ŚLĄSKIEJ ZAPRASZA DO UDZIAŁU W KONKURSIE 

„ZAPROJEKTUJ SWOJĄ SYLWETKĘ MODOWĄ” 

 

 

REGULAMIN KONKURSU 

 

1. Organizatorem Konkursu jest Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach, ul. Krauzego 1,  

tel. 32 345 21 60 lub 515 182 275. 

2. Przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie, wykonanie i prezentacja sylwetki modowej (suknia, 

kostium, garnitur, itp. z ewentualnym nakryciem głowy czy biżuterią) z papieru lub materiałów 

recyklingowych – przykłady jako załączone fotografie. 

3. Celem konkursu jest: 

- rozwijanie wrażliwości artystycznej oraz prezentacja twórczości w dziedzinie fashion; 

- rozwijanie świadomości i wrażliwości ekologicznej; 

- promowanie obiektu Wieże KWK Polska i innych obiektów Szlaku Zabytków Techniki. 

4. Konkurs ma charakter otwarty, kierowany jest do wszystkich osób posiadających zmysł estetyczny  

i kreatywne spojrzenie na ubiór. 

5. W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne połączone w co najmniej dwuosobowe zespoły 

(„Uczestnik”), w którym przynajmniej jedna z osób jest pełnoletnia. Członkiem zespołu musi być 

osoba, która na scenie - wybiegu zaprezentuje projekt sylwetki modowej.  

6. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym regulaminem  

i akceptacją wszystkich jego warunków. 

7. Konkurs trwa od momentu ogłoszenia do 26.09.2020 r. 

8. Uczestnik prezentuje swoją sylwetkę modową, która jest jego autorskim pomysłem i została przez 

niego wykonana. Prezentacja jest równoznaczna ze zgodą na wykorzystanie wizerunku na 

fotografiach dokumentujących wydarzenia odbywające się dnia 26.09.2020 r. 

9. Warunki udziału w Konkursie: 

- uczestnik wykonuje prace z własnych materiałów; 

- uczestnik zobowiązuje się do przesłania (w okresie trwania konkursu) zdjęć, które dokumentować 

będą prace nad swoją sylwetką modową wraz z możliwością ich publikacji na stronie www  

i portalach społecznościowych organizatora konkursu; 

- uczestnik zobowiązuje się do prezentacji w dniu 26.09.2020 r. swojej sylwetki modowej 

(obowiązkowa obecność na terenie obiektu Wieże KWK Polska od godz.17.00). 

10. W konkursie zostanie przyznana jedna nagroda (nagroda pieniężna w wysokości 1000 zł) oraz 

trzy wyróżnienia w postaci specjalnych dyplomów. 

11. Nagroda zostanie przyznana poprzez głosowanie publiczności zgromadzonej w czasie Industriady  

w dniu 26.09.2020 r. a wyróżnienia zostaną przyznane przez organizatora. 

12. Karty zgłoszenia udziału w konkursie należy składać drogą mailową na adres 

m.badura@cks.org.pl do dnia 13.09.2020 r. na dołączonym formularzu. 

13. Wszelkich informacji udziela sekretariat Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach lub opiekun 

konkursu - Mirosław Badura (tel. 508065456). 
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KARTA ZGŁOSZENIA W KONKURSIE 

„ZAPROJEKTUJ SWOJĄ SYLWETKĘ MODOWĄ” 

 

 

Imię………...…………..……………………. Nazwisko……………………………………………… 

 

Mail…………………………………………...Telefon ………………………………………………... 

 
Zgłaszam zespół ……………………………………………………….….... (nazwa zespołu) do udziału w konkursie. 

Równocześnie oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią i posiadam zgody wszystkich członków zespołu na 

prezentacje wizerunku w związku z udziałem w konkursie. Praca zespołu stanowi nasz autorski pomysł, jest 

wykonana przez nas i w dniu 26.09.2020 r. będzie prezentowana przez …………………….………….………........   

(imię i nazwisko). Wyrażam zgodę na przetwarzanie w/w danych przez organizatorów dla celów konkursu. 

 

 

                                                                                                              ………………………………………………. 

                                                                                                                                                                                                                    (data i podpis) 

 

 

 

PRZYKŁADOWE REALIZACJE 

 

     

 

 

 

 


