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Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Starachowic i okolic do udziału w
naszym specjalnym konkursie z okazji Dni Starachowic 2022! Do wygrania specjalne
wejściówki na backstage podczas koncertów m.in. O.S.T.R., Smolastego, Kayah, Ewy
Jach i Mezo. Wystarczy tylko zrobić zdjęcie, na którym przedstawisz jak spędzasz
wolny czas w Starachowicach. Termin wysłania prac mija 16 sierpnia!
REGULAMIN KONKURSU
1. Postanowienia ogólne:
A) Organizatorem konkursu jest Młodzieżowa Rada Miasta Starachowice oraz
Park Kultury w Starachowicach.
B) Konkurs jest organizowany z okazji jubileuszowej X kadencji Młodzieżowej
Rady Miasta Starachowice i ma za zadanie promować młodzieżowe
aktywności w mieście.
C) Konkurs jest skierowany do wszystkich, bez ograniczeń wiekowych.
2. Wytyczne dla prac konkursowych:
A) Zadaniem w konkursie jest stworzenie zdjęcia, na którym przedstawisz
jak spędzasz wolny czas w Starachowicach.
B) Zdjęcie może zostać wykonane dowolnym urządzeniem i na dowolnym
formacie.
C) Zdjęcie może przedstawiać maksymalnie dwie osoby.
D) Na zdjęciu musi się znajdować wizerunek autora posta.
E) Autor posta musi posiadać prawa autorskie do zamieszczonego zdjęcia.
F) Jeśli oprócz autora będzie na zdjęciu jeszcze jedna osoba to musi ona
wyrazić zgodę na użycie swojego wizerunku w pracy konkursowej.
G) Zdjęcie należy wstawić w poście na Instagramie bądź Facebooku oraz
oznaczyć @mrm_starachowice i @parkkultury.starachowice W opisie należy
dodać #wakacjezkulturastce
H) Każdy uczestnik musi zaobserwować @mrm_starachowice oraz
@parkkultury.starachowice.
I) Zdjecie musi zostać opublikowane do dnia 16.08.2022r.
J) Zdjęcia muszą być stosowne do obowiązujących norm społecznych oraz
nie mogą głosić haseł nienawiści czy dyskryminacji.
3. Ocena i nagrody:
A) Prace konkursowe będą oceniane przez komisje powołaną przez
Młodzieżową Radę Miasta Starachowice.
B) Przy ocenie pod uwagę będzie brana ogólna estetyka pracy, zgodność z
tematem oraz kreatywność.
C) Komisja wyłoni z uczestników dwóch zwycięzców. Do rozdania mamy
cztery wejściówki na backstage, w tym dwie w dniu pierwszym oraz dwie w
kolejnym dniu imprezy.
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D) Wyniki zostaną ogłoszone 18.08.2022r.
E) Decyzja organizatorów jest ostateczna i podlega odwołaniu.
F) Nagrodami są wejściówki na backstage pierwszego dnia Dni Starachowicdnia Hip-hopu, gdzie wystąpią tacy wykonawcy jak O.S.T.R. i Smolasty i
wejściówki na backstage drugiego dnia Dni Starachowic, gdzie będzie
wystąpi m.in. Kayah, Ewa Jach i Mezo.
G) Dodatkowo nagrodami w konkursie będą gadżety Młodzieżowej Rady
Miasta Starachowice.
DO ZOBACZENIA!
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