
REGULAMIN konkursu na najładniejszego Dyniowego Cudaka 

Głównym organizatorem konkursu na najładniejszego Dyniowego Cudaka, rozgrywanego  

w Ogrodach Hortulus Spectabilis w ramach II Dyniowego Garden Party jest PPHU Hortulus 

Iwona Bigońska.  

 

1. Termin i miejsce konkursu 

Miejsce: Ogrody Hortulus Spectabilis, dnia 29.09.2019r. podczas II Dyniowego Garden Party. 

2. Cel konkursu 

Popularyzacja innowacyjnej funkcji ogrodów, jako miejsca odbywania się imprez o charakterze 

kulturalnym. Prezentacja zdolności i umiejętności artystycznych mieszkańców regionu oraz 

turystów. Popularyzacja dyni i jej walorów dekoracyjnych. 

3. Uczestnicy konkursu 

W konkursie udział może wziąć każdy, kto w dniu II Dyniowego Garden Party wykupi wejściówkę na 

teren Ogrodów Hortulus Spectabilis i przyniesie ze sobą własnego Dyniowego Cudaka. Cudak musi 

składać się z przynajmniej jednej dyni i może być rzeźbą lub konstrukcją.  

4. Zasady uczestnictwa 

- konkurs odbywa się na terenie Ogrodów Hortulus Spectabis, podczas trwania II Dyniowego Garden Party; 

- uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne, konkurs zostanie rozstrzygnięty z podziałem na kategorie 

wiekowe: 1) dzieci i młodzież do lat 15; 2) osoby dorosłe 

- każdy z uczestników może zgłosić do konkursu tylko 1 pracę; 

- uczestnicy zostawiają swoje prace podpisane u przedstawiciela Organizatora na placu przy terenie II 

Dyniowego Garden Party; dostarczenie pracy następuje do godziny 12:00; rozstrzygnięcie konkursu nastąpi o 

godzinie 14:00; 

- prace uczestników nie przechodzą na własność Organizatora i będą do odbioru po rozstrzygnięciu 

konkursu; 

5. Ocena prac i wybór zwycięzców 

- zwycięzcy konkursu zostaną wyłonieni przez powołaną przez Organizatora Komisję Konkursową; 

skład Komisji Konkursowej ustala Organizator; 

- Komisja Konkursowa dokona oceny prac biorąc pod uwagę ich oryginalność, pomysłowość oraz 

estetykę wykonania; 

- Komisja Konkursowa wybierze zwycięzców i przyzna nagrody za I miejsca w każdej z dwóch 

kategorii wiekowych; 

6. Rozstrzygnięcie konkursu i nagrodzenie zwycięzców nastąpi w godzinach od 14:00 do 14:30 

 

 

 

 



7. Ochrona danych osobowych 

Dane osobowe uczestników konkursu na najładniejszego Dyniowego Cudaka będą przetwarzane  

w celach przeprowadzenia konkursu. 

Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi  

w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., 

Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Organizator. 

Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. 

Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie przez organizatora ich wizerunku w celu promocji 

konkursu i dokumentowania Dyniowego Garden Party. 

8. Informacje końcowe 

Konkurs odbędzie się bez względu na warunki pogodowe. 



Wyrażam zgodę na udział dziecka  

 

…………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko dziecka)  

 

w Dyniowej Gonitwie, rozgrywanej dnia 07.10.2018 r. (niedziela) w ramach Dyniowego Garden Party  

w godz. 11:30 – 12:30 na terenie Ogrodów Hortulus Spectabilis. Biorę pełną odpowiedzialność  

za bezpieczeństwo ww. dziecka podczas biegu i za zapoznanie się z regulaminem.  

Oświadczam, że u mojego dziecka nie występują przeciwwskazania zdrowotne do wzięcia udziału 

w biegu.  

Przyjmuję do wiadomości, iż zgłoszenie dziecka do udziału w Dyniowej Gonitwie jest równoznaczne  

z wyrażeniem zgody na przetwarzanie jego danych osobowych (imię i nazwisko) oraz na rozpowszechnianie 

jego wizerunku (dokumentacja fotograficzna) na potrzeby Dyniowej Gonitwy i Dyniowego Garden Party.  

                                                                        

…………………………………………..…… 

                               Czytelny podpis (imię i nazwisko) rodzica/opiekuna  

 

 

 

 

 

Oświadczenie uczestnika Dyniowej gonitwy 

 

Oświadczam, że nie występują u mnie przeciwwskazania zdrowotne do wzięcia udziału w biegu.  

Przyjmuję do wiadomości, iż zgłoszenie do udziału w Dyniowej Gonitwie jest równoznaczne z wyrażeniem 

zgody na przetwarzanie danych osobowych (imię i nazwisko) oraz na rozpowszechnianie wizerunku 

(dokumentacja fotograficzna) na potrzeby Dyniowej Gonitwy i Dyniowego Garden Party.  

 

                                                                        

…………………………………………..…….. 

                                  Czytelny podpis (imię i nazwisko) 

 

 


