
 

REGULAMIN KONKURSU 

EKO-KREACJE Konkurs szyciowo-modowy 
 

I. Niniejszy regulamin reguluje zasady przeprowadzenia konkursu „EKO-KREACJE Konkurs szyciowo-
modowy” 

2. Organizatorem Konkursu jest firma ENEKA Ewelina Szubartowska Rzepnowo 42b 74-200 Pyrzyce, 
NIP: 5941505485, email: warsztaty@akademiaszycia-szczecin.pl, telefon: 796210250, strona 
www.akademiaszycia-szczecin.pl.  
 

3. Zadanie konkursowe polega na zaprojektowaniu (wykonaniu grafiki), a następnie wykonaniu 
(uszyciu) stylizacji z gotowych już ubrań i dodatków, czyli nadania im drugiego, zupełnie innego życia. 

4. Konkurs skierowany jest do młodzieży w wieku 10-18 lat. 

5. Konkurs trwa od 21 kwietnia 2022r. do 26 czerwca 2022r.  

Terminy: 
31 maj 2022 g. 23.59 - termin nadesłania projektu stylizacji (praca plastyczna lub wydruk grafiki) wraz 
z Regulaminem i Kartą Zgłoszenia (scany) drogą mailową na adres: warsztaty@akademiaszycia-
szczecin.pl (każde otrzymane zgłoszenie zostanie potwierdzone mailowo). 

5 czerwca – wybranie spośród nadesłanych prac 8, których autorzy wezmą udział w etapie II 

26 czerwca g. 9 -13 – etap II - uszycie stylizacji w Akademii Szycia (ul. Parkowa 2/2 Szczecin) oraz 
prezentacja pracy przez Uczestnika konkursu lub wybraną osobę 

26 czerwca g. 14 - ogłoszenie wyników i rozdanie nagród 

6. Nagrody dla uczestników etapu II: 

Miejsce I – Kurs „Mój styl-moja pasja” Kurs Szycia i Projektowania w Akademii Szycia, książka “Super T-
shirt”, zestaw akcesoriów krawieckich 

Miejsce II – Warsztaty szycia bluzy 6 h, książka “Super T-shirt”,  zestaw akcesoriów krawieckich 

Miejsce III – Warsztaty “Kreatywny dzień w Akademii Szycia” 5 h, książka “Super T-shirt”, zestaw 
akcesoriów krawieckich 

Pozostałe osoby biorące udział w 2 etapie otrzymają: książkę “Super T-shirt”. 

Nagrody będą wręczone w dniu 26 czerwca 2022r., nie podlegają wysyłce oraz wymianie. 

Nagrody w postaci kursów szycia podlegają rezerwacji miejsca na podstawie grafiku warsztatów 
umieszczonego na stronie Organizatora. Czas na wykorzystanie kursu – 12 miesięcy. 

 



7. Zgłaszającym pracę do Konkursu jest Rodzic dziecka. Zgłoszenie powinno zawierać 1 zdjęcie pracy 
(nie kolaż zdjęć), Regulamin oraz Kartę Zgłoszenia. Zgłoszenie należy wysłać mailowo na adres: 
warsztaty@akademiaszycia-szczecin.pl. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia i wzięcia udziału w Konkursie 
jest akceptacja niniejszego Regulaminu. Osoba zgłaszająca pracę do konkursu wyraża nieodwołalną, 
nieodpłatną zgodę  na wykorzystywanie przesłanych zdjęć, będących przedmiotem konkursu,  w celach 
promocyjnych Organizatora.  

8. Prawa autorskie: Rodzic w imieniu dziecka – Uczestnika konkursu oświadcza, że Uczestnik konkursu 
jest wyłącznym autorem nadesłanej pracy i przysługują mu do niej wszystkie prawa autorskie 
majątkowe i osobiste. Organizator ma prawo wykluczyć z Konkursu Uczestnika, jeśli istnieje 
uzasadnione przypuszczenie, iż zostały naruszone zasady Konkursu lub postanowienia Regulaminu, w 
tym został dokonany plagiat. 

9. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest wyrażenie zgody na bezterminową publikację 
wizerunku Uczestnika konkursu, jego nadesłanej pracy oraz uszytej stylizacji przez Organizatora na 
stronach Organizatora oraz w mediach społecznościowych Organizatora. 

10. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Przetwarzanie danych osobowych odbywać 
się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679z 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

Dane zamieszczone w Karcie Zgłoszenia zostaną wykorzystane wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia 
konkursu, nie zostaną przekazane osobom trzecim. 

11.   W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdować będą przepisy 
prawa polskiego. Konkurs nie podlega przepisom ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 
hazardowych (Dz.U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 ze zm.). 


