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1. Postanowienia ogólne:

• Niniejszy regulamin określa ogólne warunki uczestnictwa w konkursie. Konkurs pod honorowym patronatem Prezydenta 

Miasta Radomia Radosława Witkowskiego.

• Konkurs jest ogólnopolski i ma charakter otwarty, jest adresowany do projektantów, przedstawiających kolekcje 

autorskie, nie wdrożone do produkcji masowej.

• Konkurs jest samodzielną imprezą prezentującą możliwości twórcze młodych projektantów.

• Do konkursu mogą się zgłosić tylko osoby fizyczne.

• Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji  i zmian regulaminu; rozstrzyga ewentualne spory oraz 

ustala warunki niezawarte w regulaminie.

2. Organizatorzy:

• 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)

3. Warunki uczestnictwa i zgłoszenie udziału

• Warunkiem udziału w konkursie jest przedstawienie kolekcji, minimum 5 zrealizowanych projektów, maksymalnie  

8 projektów.

• 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

• W przypadku kolekcji ubioru projektanci muszą zapewnić obuwie do pokazu, zaś w przypadku kolekcji obuwia ubiór.

• Zgłoszenie odbywa się poprzez złożenie karty uczestnictwa, dokumentacji fotograficznej w formie fizycznej oraz 

na nośniku CD lub DVD (zarówno karty zgłoszenia jak i dokumentacji fotograficznej kolekcji), w sekretariacie Łaźni 

- Radomskiego Klubu Środowisk Twórczych i Galerii przy ul. Traugutta 31/33 (galeria sztuki), Radom 26-600;  

do 30 lipca 2015 roku.

• Uczestnicy posiadają 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, a ewentualne spory mogące wynikać z praw autorskich finalista konkursu 

bierze na siebie.

• Selekcja nadesłanych zgłoszeń pod względem formalnym (możliwość uzupełnienia zgłoszenia w ciągu 3 dni od dnia 

otrzymania informacji od organizatora o błędach zgłoszenia)

• Udział w eliminacjach jest płatny. Każda osoba zgłaszająca kolekcję do eliminacji wpłaca do dnia 30 lipca 2015 r., 

na konto organizatora, wpisowe w wysokości 50 PLN. Nr konto: Bank PKO S.A II/Oddz. 03 1240 3259 1111 0010 

2464 6137 i przekazuje przy zgłoszeniu poświadczenie dokonanej wpłaty.

• Nie przyjmujemy zgłoszeń drogą e-mailową.

• Do konkursu nie można zgłosić kolekcji biorących udział w ubiegłych edycjach konkursu.
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4. Jury konkursu:

• Do oceny prezentacji zostanie powołana komisja Jury, która oceni zgłoszone prace pod względem: zgodności 

z obowiązującymi trendami mody, techniki i perfekcji wykonania, kreatywności, innowacyjności, przekazu artystycznego.

5. Kolejne etapy konkursu:

• Składanie zgłoszeń i materiałów - 30 lipca 2015 r. 

• Przekazanie materiałów i zgłoszeń jurorom oraz ich wstępna ocena (umieszczenie

ich na stronie internetowej głównego organizatora: www.laznia-radom.pl) – 12 sierpnia 2015 r. 

• Preselekcja - mająca na celu wyłonienie kolekcji biorących udział w finale Konkursu – 12 sierpnia 2015 r. 

• Finał konkursu - 22 sierpnia 2015 r. - pokaz konkursowy oraz ogłoszenie wyników finału.

6. Nagrody:

• Jury wybierze laureatów, którzy wezmą udział w Pokazie Galowym. 

• Spośród laureatów przyzna nagrody pieniężne za I miejsce – 5000 zł, II miejsce – 2000 zł i III miejsce – 1000 zł oraz 

możliwe są wyróżnienia i nagrody specjalne.

• Jury zastrzega sobie prawo do zmian. 

7. Warunki udziału w Pokazie Galowym - finale konkursu:

• W finale konkursu biorą udział laureaci wybrani podczas preselekcji, przez komisję jury.

• Finaliści Konkursu zobowiązani są dostarczyć kolekcje wraz z akcesoriami w terminie określonym przez Realizatora 

Pokazu.

• Organizator rozstrzyga spory i ustala warunki (zarówno organizacji finału, jak i konkursu) nie zawarte w regulaminie.

8. Informacje dodatkowe dla uczestników konkursu:

• Organizatorem Pokazu Finałowego jest Organizator Konkursu

• Zgłoszenia do Konkursu powinny zawierać: 

- Kartę zgłoszenia wypełnioną drukowanymi literami w formie papierowej i elektronicznej na płycie CD / DVD 

- Dokumentację fotograficzną kolekcji w formie fizycznej oraz elektronicznej na płycie CD / DVD

-Kopię dowodu wpłaty

• Zgłoszenia powinny być wypełnione według wzoru. 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.

• Biuro Konkursu niezwłocznie powiadomi osoby, które zakwalifikowały się do finału Konkursu. 

Wpłat za udział w Konkursie należy dokonać na konto Organizatora:

• Łaźnia – Radomski Klub Środowisk Twórczych i Galeria, ul. Żeromskiego 56, 26-600 Radom, Bank PKO S.A II/

Oddz. 03 1240 3259 1111 0010 2464 6137 w nieprzekraczalnym terminie określonym w Regulaminie. 

• Okazanie dowodu wpłaty warunkuje przyjęcie kolekcji do eliminacji oraz pokazu finałowego. 

• Organizator Konkursu zapewnia realizację pokazu finałowego konkursu.

• Za scenariusz pokazu, oprawę muzyczną i zapewnienie modelek pełną odpowiedzialność przejmuje Organizator pokazu 

finałowego. 
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• Uczestnicy pokazu finałowego we wszystkich sprawach związanych z prezentacją swojej kolekcji powinni kontaktować 

się Organizatorem Pokazu. 

• Finaliści Konkursu otrzymują: 

- zaproszenie na pokaz finałowy

- identyfikator wstępu upoważniający do przebywania w obiekcie podczas prób i pokazu finałowego w dniach  

21.08 -22.08.2015 r.

• Uczestnicy pokazu finałowego zobowiązani są odebrać swoje kolekcje w terminie do 24 godzin od zakończenia pokazu 

finałowego. W przypadku nie dotrzymania tego terminu Organizator nie ponosi odpowiedzialności za stan kolekcji. 

• Uczestnicy Konkursu przyjeżdżają do Radomia na koszt własny 21 sierpnia 2015 r. i pokrywają koszty noclegu. 

9. Prawa autorskie i ochrona danych osobowych:

• Uczestnik konkursu oświadcza, że: jest wyłącznym autorem Kolekcji i przysługują mu do niej wszystkie autorskie prawa 

majątkowe i osobiste;

• Kolekcja nie stanowi utworu zależnego, ani też nie stanowi plagiatu, ani w inny sposób nie narusza praw osób trzecich 

lub obowiązujących przepisów prawa; 

• Autorskie prawa majątkowe do Kolekcji nie są w żaden sposób obciążone prawami osób trzecich, a w szczególności dla 

eksploatacji Kolekcji w jakimkolwiek zakresie nie jest wymagana odrębna zgoda osoby trzeciej. 

• Kolekcje naruszające prawa osób trzecich zostaną wykluczone z udziału w konkursie

• 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.

• Dane osobowe uczestników przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 1997r. Nr 133, poz.883 z późniejszymi zmianami). 

• Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu.

Organizator:

Łaźnia – Radomski Klub Środowisk Twórczych i Galeria

ul. Żeromskiego 56

26 – 600 Radom

www.laznia-radom.pl

poczta@laznia-radom.pl

Biuro Konkursu:

Łaźnia  - Radomski Klub Środowisk Twórczych i Galerii

Galeria Sztuki

ul. Traugutta 31/33

26 – 600 Radom 

tel. 48 360 17 27


