
REGULAMIN KONKURSU  
„NAJPIĘKNIEJSZY STRÓJ HISTORYCZNY” 

 
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1.1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w organizowanym 

przez Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie konkursie „Najpiękniejszy strój 
historyczny” (dalej: „Konkurs”). 

1.2. Organizatorem Konkursu jest Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, ul. 
Korsarzy 34, 70-540 Szczecin - instytucja kultury wpisana do rejestru instytucji 
kultury prowadzonego przez Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego pod 

nr RIK 1/99/WZ, NIP:851-020-72-76, (dalej: „Zamek” lub „Organizator”). 
1.3. Konkurs organizowany jest w dniu 04 sierpnia 2019 r.  
1.4. Konkurs jest organizowany z okazji obchodów 400. rocznicy ostatniego ślubu 

książęcego na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, to jest zaślubin księżniczki 
Anny z rodu Gryfitów (Anny Pomorskiej) z Ernestem de Croÿ.  

 
2. UCZESTNICY KONKURSU 

2.1. W Konkursie może wziąć udział:  
2.1.1. osoba fizyczna, która posiada miejsce zamieszkania na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej lub 

2.1.2. grupa osób wskazanych w punkcie powyżej (w tym rodzina) składająca się 
maksymalnie z 4 osób;  

2.2. Osoby, które mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą wziąć 
udział w Konkursie tylko pod warunkiem uzyskania uprzedniej zgody ich 
przedstawiciela ustawowego na udział w Konkursie. 

2.3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, ani członkowie ich 
najbliższej rodziny. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, 
zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku 
przysposobienia. 

2.4. Osoba fizyczna staje się uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) po spełnieniu 

wymogów określonych w ust. 2.1 – 2.3 powyżej, dokonaniu zgłoszenia do 
Konkursu oraz rejestracji w dniu Konkursu. 

2.5. Zgłoszenia do Konkursu dokonuje się poprzez przesłanie do 2 sierpnia 2019 roku 
do godz. 14.00. na adres: imprezy@zamek.szczecin.pl. Zgłoszenia chęci udziału w 
Konkursie. Zgłoszenie powinno zawierać następujące dane każdego uczestnika: 
imię i nazwisko oraz numer telefonu. 

2.6. Rejestracja uczestników odbędzie się w dniu 4 sierpnia 2019 r. przy  oznaczonym 
stoisku na dziedzińcu Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, ul. Korsarzy 34 w 
godzinach od 16:30 do 17:30. Jeśli w Konkursie uczestniczy grupa osób, wszystkie 
osoby tworzące grupę muszą się zarejestrować. 

2.7. Zgłoszenie i rejestracja do Konkursu przez Uczestnika jest równoznaczne 
akceptacją niniejszego regulaminu. 

 
3. PRZEBIEG KONKURSU, NAGRODY I ZASADY UCZESTNICTWA 
3.1. Konkurs polega na wykonaniu następującego zadania konkursowego (dalej: 

„Zadanie”): przygotowanie i prezentacja stroju historycznego związanego z 400. 
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rocznicą zaślubin księżniczki Anny z rodu Gryfitów (Anny Pomorskiej) z Ernestem 
de Croÿ (w szczególności stroje z epoki renesansu, np. stroje pary książęcej, 
dworzan, służby dworskiej,  rycerzy itp.). 

3.2. Każdemu Uczestnikowi zostanie przypisany numer. Każdy Uczestnik otrzyma 
specjalną plakietkę ze swoim numerem i zobowiązany jest do jej zachowania do 
końca Konkursu. 

3.3. Uczestnicy są zobligowani do pozostania na terenie imprezy pt. „Ostatni Ślub 
Książęcy na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie” na dziedzińcu Zamku Książąt 
Pomorskich, ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin do czasu wyczytania przez 
konferansjera prowadzącego osób, które zaprezentują swój strój w godzinach 

między 18.00 – 19.30. oraz do zakończenia konkursu około godz. 19:40 i 
wyłonienia laureatów. 

3.4. Organizator powoła czteroosobowe jury, które wybierze spośród Uczestników 
troje zwycięzców Konkursu. Wybór zostanie wykonany w oparciu o następujące 
kryteria: wrażenie ogólne, realizm historyczny, oryginalność pomysłu, sposób 
prezentacji. 

3.5. Wybór jury jest ostateczny i nie przysługuje od niego odwołanie. 

3.6. Nagrodą zajęcie pierwszego miejsca w Konkursie jest kolacja dla 4 osób w 
restauracji Hotelu Park Hotel w Szczecinie. Nagrody za zajęcie drugiego i trzeciego 
miejsca zostaną ogłoszone w dniu Konkursu. 

3.7. Organizator jest uprawniony do zmiany nagrody w dowolnym czasie. 
3.8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wad nagród. 
3.9. Nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne nagrody rzeczowe. 

Uczestnikom występującym grupowo przysługuje tylko jedna nagroda.  
3.10. W celu odebrania nagrody Uczestnik zobowiązany jest zgłosić się do Organizatora. 

W przypadku, gdy Uczestnik posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych 
w celu odbioru Nagrody zobowiązany jest okazać zgodę swojego przedstawiciela 
ustawowego na udział w Konkursie. 

3.11. Brak odbioru przez Uczestnika nagrody w ciągu 48 godzin od dnia otrzymania 
wiadomości o wygranej w Konkursie jest równoznaczny z rezygnacją z odbioru 

nagrody. 
3.12. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest udzielenie Organizatorowi zgody na 

nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku i wykorzystywanie go do celów 
marketingowych. 
 

4. WYKLUCZENIE Z KONKURSU 
4.1. Organizator ma prawo wykluczenia uczestnika z Konkursu w przypadku: 

4.1.1. podania fałszywych danych osobowych, 
4.1.2. zakłócenia Konkursu, 
4.1.3. naruszenia niniejszego regulaminu. 

4.2. Wykluczenie z Konkursu jest równoznaczne z utratą prawa do nagrody.  
 
5. DANE OSOBOWE 

5.1. Organizator jest administratorem danych osobowych Uczestników [„Dane 

osobowe”]. 



5.2. Organizator przetwarza Dane osobowe zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady /UE/ 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (Dz. urz. UE L2016, Nr 119, s.1) [„RODO”]. 

5.3. Inspektor Ochrony Danych wyznaczony przez Administratora Danych Osobowych 

dostępny jest pod adresem: Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie 70-540 

Szczecin, ul. Korsarzy 34, adres poczty elektronicznej iod@zamek.szczecin.pl,  

numer telefonu +48 91 434 83 11. 

5.4. Administrator Danych Osobowych będzie przetwarzał Dane Osobowe Uczestników 

Konkursu w następującym zakresie: imię i nazwisko, numer telefonu, wizerunek 

(za zgodą uczestnik). 

5.5. Przetwarzanie Danych osobowych będzie się odbywać w celu realizacji Konkursu 

(prawidłowe wyłonienie Zwycięzców oraz przekazanie im nagród), tj. na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na 

przetwarzanie swoich danych osobowych w celu uczestniczenia w konkursie).  

5.6. Dane osobowe będą przechowywane przez Organizatora przez okres niezbędny do 

wyłonienia Zwycięzców i przekazania nagród, a następnie przez okres niezbędny 

do wypełnienia obowiązków nałożonych przez Organizatora na mocy powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa, po czym zostaną trwale usunięte.  

5.7. Organizator nie będzie przekazywał Danych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowych. 

5.8. Dane osobowe nie będą służyły do podejmowania decyzji, która opiera się 

wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu Danych osobowych, w tym 

profilowaniu, i wywołuje wobec Uczestnika skutki prawne lub w podobny sposób 

istotnie wpływa na Uczestnika. 

5.9. Uprawnienia Uczestnika związane z przetwarzaniem przez Organizatora Danych 

osobowych są zawarte w rozdziale III RODO. W każdym czasie Uczestnik jest 

uprawniony do żądania: (i) dostępu do Danych osobowych, (ii) sprostowania 

Danych osobowych, (iii) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Danych 

osobowych, (iv) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych osobowych 

(w szczególności poprzez wysłanie e-mail na adres: iod@zamek.szczecin.pl do (v) 

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

5.10. Podanie Danych osobowych jest dobrowolne, jednakże warunkuje możliwość 

wzięcia udziału w Konkursie oraz odbioru nagrody. 

 
6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
6.1. Odpowiedzialność Organizatora względem Uczestnika w związku z realizacją 

Konkursu jest ograniczona do wysokości wartości uzyskanej przez niego nagrody. 

6.2. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego regulaminu, w 
każdym czasie.  

6.3. Organizator jest uprawniony do zawieszenia Konkursu lub jego zakończenia bez 
rozstrzygnięcia. 



6.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek 
przeszkody w komunikacji z Uczestnikami wynikające z przyczyn niezależnych od 
niego.  

6.5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie 
przepisy Kodeksu Cywilnego. 


