
Regulamin konkursu cosplay w ramach koncertu Video Games Live 21.11.2017 

 

§ 1 Organizator  

 

1. Organizatorem konkursu cosplay jest Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą                  

w Katowicach, pl. Wojciecha Kilara 1, 40-202 Katowice, NIP: 954-253-68-13. 

 

§ 2 Warunki uczestnictwa 

 

1. Uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, która została pozytywnie 

zweryfikowana na podstawie nadesłanego zgłoszenia, zawierającego:  

a) zdjęcie osoby ubiegającej się o uczestnictwo w konkursie przebranej w strój, który będzie na 

konkursie prezentowany,  

b) informację nt. prezentowanej postaci, oraz gry z której ta postać pochodzi.  

2. Zgłoszenia należy przesyłać na adres: s.gronet@nospr.org.pl nie później niż do 20.11.2017.  

3. Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązują się do gotowości do zaprezentowania się jury                                           

w dniu 21.11.2017 od godziny 17:30.  

4. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Konkursie wyłącznie za zgodą rodziców lub opiekunów.  

5. Zakwalifikowanie się do konkursu jest jednoznaczne z otrzymaniem nieodpłatnej wejściówki na 

koncert Video Games Live w dniu 21.11.2017. 

6. Stroje, które mogą wziąć udział w konkursie muszą spełniać łącznie następujące warunki:  

a) być wzorowane na dowolnej postaci z gry video  

b) nie stwarzać zagrożenia dla życia lub zdrowia cosplayera albo osób trzecich  

c) nie naruszać przepisów prawa ani ogólnie przyjętych norm i obyczajów. 

7. Organizator zastrzega sobie możliwość wykluczenia z uczestnictwa w koncercie osób, których stroje 

stwarzają zagrożenie dla życia lub zdrowia cosplayera albo osób trzecich, naruszają przepisy prawa, 

normy i obyczaje. 

8. W przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń (poniżej 5) konkurs może zostać odwołany. 

9. Maksymalna ilość uczestników to 30 osób. O zakwalifikowaniu do konkursu decyduje kolejność 

zgłoszeń spełniających warunki określone niniejszym regulaminem. 

10. Do Konkursu można zgłaszać stroje, które uczestniczyły już w innych konkursach, ale nie zdobyły 

nagrody. 

11. Uczestnik konkursu rejestrując się oświadcza tym samym, iż akceptuje Regulamin Konkursu.      

Wszelkie opisy konkursu wykorzystane w materiałach reklamowych oraz promocyjnych mają 

wyłącznie charakter ogólny i informacyjny. Moc wiążącą posiada jedynie niniejszy regulamin. 

 

§3 Prawa autorskie 

 

1. Zgłaszając się do udziału w konkursie uczestnik oświadcza iż: 

a) wykorzystany strój wykonał własnoręcznie z dostępnych mu materiałów  

b) przedstawiona prezentacja nie narusza praw innych osób, w tym praw osobistych, 

materialnych oraz autorskich  

c) wszystkie informacje podane podczas rejestracji są prawdziwe 



2. Uczestnik przystępując do konkursu jednocześnie wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunku      

bez ograniczeń czasowych i terytorialnych. Organizator ma prawo utrwalać w dowolnej formie 

przebieg konkursu, jak również powielać i rozpowszechniać powstałe w ten sposób materiały. 

3. Uczestnik przystępując do konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie i przechowywanie danych 

podanych przez niego podczas rejestracji w celach związanych z przeprowadzeniem konkursu. 

 

§ 4 Wybór zwycięzców oraz ogłoszenie wyników 

 

1. Wyboru trzech zwycięzców dokona jury konkursowe.  

2. Decyzje jury konkursu są ostateczne.  

3. Ogłoszenie wyników nastąpi natychmiast po zakończeniu obrad jury.  

4. Uczestnik wyraża zgodę na publikację jego zdjęć na łamach strony www.nospr.org.pl, w serwisach 

społecznościowych Facebook, Instagram, i w innych mediach, które opublikują informację                               

o konkursie cosplay w ramach Video Games Live w NOSPR. 

 

§ 5 Nagrody 

 

1. Nagrody w konkursie stanowić będą pakiety upominkowe przygotowane przez partnerów 

medialnych koncertu.  

2. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość nieprzyznania nagrody. 

 

§ 6 Postanowienia końcowe 

 

1. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień 

regulaminu, w szczególności jeżeli forma stroju będzie naruszać prawa osób trzecich, będzie 

sprzeczna z dobrymi obyczajami, albo w jakikolwiek inny sposób będzie naruszała przepisy prawa.  

2. Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny 

 


