
  
   

Regulamin konkursu  „Wyhaftuj marzenie” 

§1 Informacje ogólne 
  

1. Organizatorem konkursu „Wyhaftuj marzenie” jest Fundacja #Kultura. 
2. Partnerem konkursu jest firma BMD BERNINA, która wspierają działania 

Organizatora. 
3. Założeniem konkursu jest popularyzacja technik szycia i haftu oraz zachęcenie do 

rozwoju i kształcenia w kierunku technik i zawodów związanych z rękodziełem, 
projektowaniem odzieży i zdobieniem tekstyliów. Konkurs ma na celu wyłonienie 
najciekawszej realizacji projektowej w kategorii: „hand made”. 

4. Do konkursu mogą przystąpić osoby w dowolnym wieku i dowolnej płci. 
5. W konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, grupy projektowe, 

szczególnie studenci i absolwenci kierunków projektowych i artystycznych. 
Uczestnicy - indywidualni, jak i wszyscy członkowie grup projektowych – mogą być w 
różnym wieku, jednak powinni być pełnoletni, tj. w momencie składania aplikacji 
powinni mieć skończone 18 lat i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. 
Osoby niepełnoletnie powinny zostać zgłoszone przez opiekuna prawnego. 

6. Efektem końcowym będzie zaprezentowanie i nagrodzenie najlepszej pracy w 
trakcie trwania III Koszalińskich Targów Sztuki i Dizajnu dnia 17.12.2017 o godz: 
15:30. 

  

§2 Organizacja konkursu 
  

1. Rejestracja uczestników konkursu oraz zgłaszanie pracy konkursowej odbywa się na 
terenie stoiska firmy Bernina. 

2. Pracę konkursową stanowi biała koszulka/t-shirt z wyhaftowanym lub namalowanym 
ręcznie autorskim elementem zdobniczym o dowolnej formie i kształcie.  

3. Praca konkursowa musi być dostarczona na teren targów od 16.12.2017 w godzinach 
12:00-20:00 do 17.12.217 do godz. 12:00. 

4. Praca konkursowa może być zgłoszona indywidualnie, lub zespołowo. W przypadku, 
gdy praca została wykonana przez kilka osób w procesie rejestracji należy wskazać 
kierownika zespołu. 

5. Praca może być zgłaszana do konkursu tylko jednokrotnie. 
6. Uczestnik konkursu:  

o akceptuje warunki regulaminu, 
o oświadcza że posiada prawa autorskie do zgłaszanej pracy konkursowej, 
o wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby 

konkursu oraz na udostępnianie tych danych Partnerom, 



o wyraża zgodę na umieszczenie pracy konkursowej na stronach 
www.galeriascena.wordpress.com/iii-koszalinskie-targi-sztuki-i-dizajnu, 
www.bernina.pl oraz na portalach społecznościowych powiązanych ze 
stronami 

7. Ostateczny termin zgłaszania prac konkursowych upływa 17 grudnia 2017 o godz: 
12:00. 

8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 17 grudnia 2017 o godz: 15:30. 

  

§3 Zasady przyznawania nagród 
  

1. Nagrodą główną w konkursie jest maszyna do szycia typu BERNINA bernette 
Sew&Go 5. 

2. Kapituła Konkursowa składać się będzie z przedstawicieli Partnerów konkursu i 
Organizatorów, pod przewodnictwem Sebastiana Gruszki. 

3. Prace konkursowe zostaną ocenione przez Kapitułę Konkursową na podstawie 
następujących kryteriów:  

o innowacyjność 
o użytkowość 
o estetyka 
o fantazja 

4. Decyzja Kapituły Konkursowej jest ostateczna. 
5. Autor/ka najwyżej ocenionego projektu będzie nagrodzony/a podczas trwania targów. 
6. W przypadku pracy zespołowej prawo do nagrody przysługuje kierownikowi zespołu. 
7. Imię i nazwisko zwycięscy konkursu zostanie opublikowane na stronie 

www.galeriascena.wordpress.com/iii-koszalinskie-targi-sztuki-i-dizajnu, 
www.bernina.pl oraz na portalach społecznościowych powiązanych ze stronami. 

8. Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość zorganizowania gali finałowej 
konkursu. W takim przypadku finaliści zobowiązani są do uczestnictwa w niej. Jest to 
warunek przyznania nagrody i uzyskania statusu laureata konkursu. 

9. W przypadku kiedy okaże się, że oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do 
zgłaszanej pracy konkursowej jest nieprawdziwe wówczas uczestnik ponosić będzie 
odpowiedzialność za spowodowaną szkodę. 

  

§4 Postanowienia końcowe 
  

1. Regulamin dostępny jest na stronie www.galeriascena.wordpress.com/iii-
koszalinskie-targi-sztuki-i-dizajnu. 

2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. 
3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu. 
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator. 

 


