
REGULAMIN KONKURSU “Askana Style Jam II” 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Regulamin określa warunki konkursu „Askana Style Jam II” (zwanego dalej „Konkursem”), 
który przeprowadzony będzie w Galerii Askana, przy Al. Konstytucji 3 Maja 102, 66-400 
Gorzów Wlkp. (zwanej dalej „Centrum”). 

2. Organizatorem Konkursu jest Agencja Artystyczna Higher Living Piotr Suchocki ul.Mieszka 1 
25/4 Gorzów Wlkp. 66-400 (zwany dalej „Organizatorem”). Organizator przeprowadza 
Konkurs na zlecenie Capital Part 15 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wilcza 50/52, 00-679 
Warszawa. 

3. Przystąpienie Uczestnika do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego 
Regulaminu w całości i oznacza, ze Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych 
w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnienia wszystkie warunki, które uprawniają go do 
udziału w Konkursie. W przypadku nie spełnienia przez Uczestnika któregokolwiek 
z warunków Regulaminu lub naruszenia któregokolwiek z jego zasad, dany Uczestnik traci 
prawo do udziału w Konkursie oraz/lub prawo do otrzymania nagród. 

4. Konkurs odbędzie się w terminie 4.12.2021 r. i zostanie przeprowadzony w I etapie. I etap 
uwzględnia dwie możliwości rejestracji uczestników: 
a) Organizator przyjmie maksymalnie 120 zgłoszeń (30 na kategorię). 
b) I etap - pierwsza możliwość to rejestracja elektroniczna w terminie od 10.11.2021 r. do 

2.12.2021 r. poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego stanowiącego Załącznik nr 1 
do niniejszego Regulaminu wraz ze zgodą rodzica lub opiekuna prawnego stanowiącą 
Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu oraz zgodą na wykorzystanie wizerunku na 
potrzeby Konkursu stanowiącą Załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu, na adres email 
higherliving@wp.pl Organizator przyjmie maksymalnie 120 zgłoszeń.  

c) I etap - druga możliwość to rejestracja w punkcie rejestracyjnym zlokalizowanym przy 
scenie głównej w dniu eventu w Galerii Askana w dniu 4.12.2021 r. od 12.00 do godz. 
12.50 za pomocą wypełnienia formularza zgłoszeniowego stanowiącego Załącznik nr 1 
do niniejszego Regulaminu wraz ze zgodą rodzica lub opiekuna prawnego stanowiącą 
Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu oraz zgodą na wykorzystanie wizerunku na 
potrzeby Konkursu stanowiącą Załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu 

5. Uczestnikami Konkursu mogą być dzieci w wieku od 5 do 18 lat za zgodą rodzica lub opiekuna 
prawnego.W Konkursie nie mogą brać udziału dzieci Organizatora, pracowników Galerii Askana oraz 
innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu. 

6. Organizator powoła wewnętrzną Komisję Konkursową składającą się z wybranych przez niego osób, 
która będzie sprawowała nadzór nad prawidłowością przebiegu Konkursu oraz wykonywała inne 
zadania powierzone jej w niniejszym Regulaminie (zwana dalej „Komisja Konkursowa”). 

7. Organizator powoła JURY, które będzie oceniało uczestników podczas zawodów od eliminacji po 
finały.Głos JURY jest ostateczny i niepodważalny.  
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ZASADY KONKURSU 

1. Warunkiem udziału w Konkursie i możliwości ubiegania się o uzyskanie nagrody jest: 

a. Rejestracja w I etapie zgodnie z  jedną z dwóch wskazanych możliwości. Koniecznym 
jest złożenie kompletu dokumentów tj. formularza zgłoszeniowego stanowiącego 
Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu wraz ze zgodą rodzica lub opiekuna 
prawnego stanowiącą Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu oraz zgodą na 
wykorzystanie wizerunku na potrzeby Konkursu stanowiącą Załącznik nr 3 do 
niniejszego regulaminu. Każdy Uczestnik może maksymalnie raz zgłosić swój udział w 
eliminacjach.Ilość zgłoszeń do eliminacji jest ograniczona i wynosi 120 osób. 
Weryfikacji zgłoszeń dokonuje Komisja konkursowa.  

b. Wzięcie udziału w eliminacjach, które odbędą się 4 Grudnia 2021r. w godzinach 
13:30-18:30. Eliminacje odbędą się na scenie głównej zlokalizowanej w centralnym 
punkcie Galerii Askana. Ich celem będzie wyłonienie 48 uczestników, którzy 
zakwalifikują się do FINAŁU Konkursu. Wyniki eliminacji ogłoszone będą na głównej 
scenie wydarzenia po każdej Rundzie Eliminacyjnej. llość zgłoszeń do eliminacji jest 
ograniczona i wynosi 120 osób.  

Uczestnik Konkursu, przychodząc na Eliminacje musi mieć ze sobą dokument 
potwierdzający tożsamość (legitymację w przypadku osób niepełnoletnich lub jeśli ze 
względu na wiek dany uczestnik takowej  nie posiada, wówczas dokument tożsamości 
powinien okazać jego rodzic lub opiekun prawny, potwierdzając w ten sposób dane 
uczestnika). Organizator ma prawo sprawdzić zgodność danych podanych przez 
uczestnika. Wszystkie dane osobowe oraz informacje podane w formularzu  przez 
Uczestników muszą być prawdziwe. Podanie fałszywych danych spowoduje 
wykluczenie uczestnika z konkursu. Uczestników zawodów prosimy o przybycie ze 
swoją maseczką ochronną ze względu na obostrzenia dot.Epidemii Covid 19 oraz o 
dostosowanie się do wszelkich obostrzeń związanych z sytuacją epidemiczną. 

Uczestnik zaświadcza, że prezentowany przez niego repertuar nie jest plagiatem i nie 
narusza praw autorskich. W razie, gdy wobec Organizatora zostaną zgłoszone 
roszczenia, odpowiedzialność przejmuje Uczestnik. 

Uczestnik jest zobowiązany powiadomić Organizatora o ewentualnych 
niebezpieczeństwach związanych z występem. Organizator ma prawo nie dopuścić do 
występu jeżeli program uczestnika może w ocenie Organizatora łamać i naruszać 
będzie zasady bezpieczeństwa (w tym uczestnika, jury i publiczności), przepisy BHP 
oraz regulamin Obiektu. 

Uczestnik sam ponosi ewentualne koszty związane ze zgłoszeniem się do udziału w 
Konkursie oraz  jego występami /w tym ewentualny transport osobowy. 

Organizator podczas Eliminacji nie zapewnia nietypowych urządzeń i konstrukcji, 
które są elementami występu uczestników. Zapewnia jedynie scenę, nagłośnienie i 
światła do przeprowadzenia pokazu. 



Jury oraz Organizator mają prawo przerwać występ w dowolnym momencie. 
Uczestnik zobowiązuje się do zastosowania do poleceń Jury i Organizatora w tym 
zakresie. 

Obecność Uczestników podczas ogłoszenia wyników eliminacji, które będzie miało 
miejsce w dniu 4.12.2021 r. po każdej Kategorii wiekowej na głównej scenie 
wydarzenia jest obowiązkowa. Osoby wymienione przez JURY zostają 
zakwalifikowane do finału Konkursu. 

c. W przypadku zakwalifikowania się do Finału Konkursu, uczestnik ma obowiązek wziąć 
udział w finale konkursu, który odbędzie się 4.12.2021r. wg ustalonego przez 
Organizatora harmonogramu, podanego przez prowadzącego konkurs. Uczestnicy 
będą mieli za zadanie przedstawić krótki występ (max. 1 minuta) opracowany według 
własnego pomysłu zgodnie z przedstawionymi w niniejszym regulaminie zasadami. 

2. Zadanie konkursowe: 

a) Zadanie konkursowe polega na zaprezentowaniu w trakcie eliminacji a następnie w przypadku 
zakwalifikowania się podczas finału, w obecności jury swojego talentu jakim jest taniec Hip 
Hop lub taniec Break Dance. 

3. Informacje ogólne 

a. Występ nie może zawierać treści dyskryminujących lub wulgarnych.Podczas występu 
uczestnik nie może być ubrany prowokacyjnie. 

b. Organizator zapewnia sprzęt nagłaśniający i oświetleniowy. 

c. Uczestnik występuje sam. 
d. Prezentacja nie może być dłuższa niż 1 minuta w przypadku występów 

indywidualnych. 

NAGRODY I UPOMINKI 

1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje dyplom oraz nagroda gwarantowana w postaci medalu. 

2.  O wyborze Zwycięzcy Konkursu zadecyduje Jury. 

3. Nagrodą dla zwycięzcy Konkursu są nagrody rzeczowe oraz pieniężne (I miejsce - 300zł, II miejsce 
150zł, III miejsce - 50zł). Warunkiem otrzymania nagrody jest spełnienie wszystkich postanowień 
regulaminu.  

4. Zwycięzcy nagrody nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości. Organizator nie 
ponosi odpowiedzialności za jakość i użyteczność nagrody (w tym odpowiedzialności z tytułu 
gwarancji lub rękojmi za wady rzeczy będącej nagrodą). Odpowiedzialnym z tego tytułu jest osoba 
udzielająca gwarancji (producent, dystrybutor, sprzedawca). 

5. Nabycie nagrody w Konkursie nastąpi na podstawie protokołu przekazania nagrody po 
potwierdzeniu przez Organizatora zgodności danych Uczestnika, prawidłowości podanych danych 
osobowych oraz stwierdzeniu braku przesłanek wyłączających od udziału w Konkursie. Zwycięzca 
nagrody zostanie wyłoniony w dniu wręczenia nagród. Jeżeli po weryfikacji danych Zwycięzcy okaże 



się, że nie jest on uprawniony do udziału w Konkursie, nie ma prawa do odbioru nagrody, nie może 
z jakiegokolwiek innego powodu nagrody odebrać, nie spełnia warunków Regulaminu, nie 
przyjmuje nagrody to traci on prawo do przyznanej nagrody, która zostanie przyznana kolejnej 
osobie z listy rankingowej. W powyższej sytuacji nagroda ulega odpowiedniemu przesunięciu na 
dalszych laureatów. Nagroda nie odebrana w dniu 4.12.2021 r. przepada i Zwycięzca traci prawo do 
jej odbioru. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w 
dowolnym terminie bez podania przyczyny przy zastosowaniu odpowiednich form informacji. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia lub przedłużenia czasu trwania Konkursu oraz 
jego poszczególnych etapów.  

3. Organizator ma prawo żądać złożenia przez Uczestnika stosownych oświadczeń niezbędnych 
do prawidłowego przebiegu Konkursu. 

4. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stoisku rejestracyjnym w dniu 
Konkursu oraz na stronie www.galeria-askana.pl.Organizator zastrzega, że informacje o 
nagrodach (w tym zdjęcia, parametry) prezentowane na stronie Internetowej oraz oficjalnym 
profilu Facebook Galerii Askana, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu 
cywilnego. 

5. Uczestnik wyraża dobrowolnie zgodę na umieszczenie jego danych osobowych, jak również 
przekazanych Organizatorowi w trakcie uczestnictwa w Konkursie, w bazie danych 
Organizatora oraz na ich przetwarzanie przez Organizatora w celach konkursowych oraz 
markerngowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 

6. Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika nie przekroczy wartości i liczby nagród 
w Konkursie. 

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru lub realizacji nagród 
z przyczyn leżących po stronie Uczestników. 

8. Wszelkie spory związane z niniejszym Konkursem rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo 
dla siedziby Organizatora. 

9. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu powinny być zgłaszane w formie pisemnej wraz 
z uzasadnieniem w terminie 7 dni od daty wymagalności roszczenia o wydanie nagrody. 
Organizator jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 21 dni od daty otrzymania 
pisma składającego reklamację. 

10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy odpowiednich 
ustaw. 

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody 
wynikające z działania Poczty Polskiej lub firm kurierskich. 

12. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie 
informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu.


