
 

Regulamin konkursu stylizacji egzotycznej 
ZOO-EXOTICA SHOW 2014 

 
 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie stylizacji egzotycznej 

ZOO-EXOTICA SHOW, zwanym dalej Konkursem.  

2. Organizatorami Konkursu są: 

a. Agencja Reklamowa Wigor , 53-660 Wrocław ul. Sokolnicza 34-38 zarejestrowana w 

Urzędzie Miejskim Wrocław pod nr 106 579, NIP 898 134 45 64, reprezentowana 

przez Witolda Malinowskiego – dyrektora.  

b. ARACHNEA – ZNAWCY SIECI, 54-210 Wrocław ul. Kwiska 63/31 zarejestrowana w 

Urzędzie Miejskim Wrocławia pod nr 191 133, NIP 894 131 38 47, reprezentowana 

przez Andrzeja Piróga – właściciela. 

 

§ 2 

TERMIN 

 

I Konkurs stylizacji egzotycznej ZOO-EXOTICA SHOW odbędzie się 5.10.2014 (niedziela) we Wrocławiu 

podczas XIII Targów i Wystawy ZOO-BOTANICA 2014. 

 

§ 3 

WARUNKI I ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE 

1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dokonanie zgłoszenia zgodnie z zasadami 

opisanymi w §4 niniejszego regulaminu, które jednocześnie stanowi potwierdzenie 

zapoznania się z regulaminem i jest jednoznaczne z akceptacją jego warunków. Udział w 

konkursie jest bezpłatny. 

2. Temat Konkursu 

Konkurs polega na zaprezentowaniu na scenie Targów najciekawszej stylizacji egzotycznej z 

żywymi okazami zwierząt, stworzonej przez uczestnika Konkursu. Na stylizację składają się: 

a. dowolnie stylizowany egzotyczny wygląd uczestnika; 

b. prezentacja z żywymi okazami zwierząt egzotycznych (wcześniej dobranymi i 

zapewnionymi przez organizatorów, w konsultacji z uczestnikiem). 

Ze względu na obecność dzieci wśród publiczności, proponowana przez uczestnika stylizacja 

powinna być stosowna do charakteru Targów, nie może nosić znamion wulgarności ani 



 

ukazywać nagości. Żywe elementy stylizacji jak np. rośliny powinny być stosowane zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa i zasadami ochrony roślin i zwierząt. 

3. Uczestnicy 

a. W Konkursie może wziąć udział każda pełnoletnia osoba (zarówno kobiety jak i 

mężczyźni). 

b. Uczestnicy przyjeżdżają na Konkurs do Wrocławia na własną odpowiedzialność  i na 

własny koszt, a także pokrywają koszty materiałów użytych do stylizacji.  

c. Uczestnicy przystępując do Konkursu deklarują gotowość do prezentacji na scenie z 

żywymi okazami zwierząt egzotycznych i robią to na własną odpowiedzialność, przy 

czym zwierzęta zapewnione przez organizatora są bezpieczne i z łagodnym 

usposobieniem, które miały już kontakt z ludźmi na wielu wystawach.  

d. Uczestnicy zgłaszając się do konkursu zobowiązują się do obecności na Targach i 

Konkursie w dniu 5 października 2014 (w przypadku zakwalifikowania do finału 

Konkursu).  

§ 4 

ZGŁOSZENIA 

1. Osoby chcące wziąć udział  w Konkursie stylizacji egzotycznej powinny do dnia 24.09.2014 r. 

przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail Organizatora (biuro@arachnea.biz): 

a. Formularz zgłoszeniowy zawierający dane osobowe oraz zgodę na ich przetwarzanie 

(załącznik nr 1 niniejszego regulaminu).  

b. Fotografie uczestnika w pełnej stylizacji (bez zwierząt), zdjęcia kolorowe w formacie 

jpg lub pdf, bez retuszu. Zdjęcia powinny dobrze ukazywać kolory, jakość i charakter 

stylizacji. 

c. Opis stylizacji (maksymalnie 100 słów). 

2. Nadesłane materiały nie będą zwracane. Z chwilą nadesłania fotografie oraz prawa autorskie do 

nich przechodzą na własność Organizatora. Przesyłając zgłoszenia uczestnik oświadcza, ze 

przesłane fotografie są jego własnością i nie naruszają dóbr osób trzecich. 

3. Formularz zgłoszeniowy oraz regulamin można pobrać ze strony http://www.wigor-targi.com/ 

oraz http://www.arachnea.biz.  

4. Z chwilą podpisania zgłoszenia uczestnik oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i 

akceptuje jego treść.  

5. Na podstawie przesłanych zgłoszeń wyłonionych zostanie maksymalnie 12 uczestników, którzy 

zaprezentują się w finale Konkursu na scenie podczas targów Zoo-Botanica w dniu 05.10.2014 

we Wrocławiu.  

http://www.wigor-targi.com/
http://www.arachnea.biz/


 

6. Finaliści zostaną poinformowani o dopuszczeniu do finału drogą mailową najpóźniej w dniu 03 

września 2014 r. 

§ 5 

KRYTERIA OCENY - ELIMINACJE 

W ocenie komisja będzie brała pod uwagę : 

 Pomysłowość stylizacji. 

 Dopasowanie stylizacji do osoby. 

 Jakość wykonania stylizacji. 

 Zastosowane materiały. 

 Ogólny wizerunek uczestnika po wykonaniu stylizacji. 

 

§ 6 

PRZEBIEG FINAŁU KONKURSU 

1. Finał konkursu będzie przeprowadzony w trakcie XIII Wystawy i Targów Zoologiczno – 
Botanicznych ZOO – BOTANICA 2014 w Hali Stulecia we Wrocławiu. Konkurs odbędzie się w 
dniu 5 października 2014 roku. Dokładne godziny poszczególnych punktów programu 
Konkursu zostaną przekazane uczestnikom na 7 dni przed rozpoczęciem Konkursu.  
 

2. Organizatorzy zapewniają uczestnikom garderobę (w tym dostęp do prądu i wody), która 
będzie dostępna na 90 minut przed rozpoczęciem pokazu konkursowego. Finaliści mogą mieć 
do pomocy w przygotowaniu stylizacji 1 osobę. Uczestnik i osoba pomagająca w 
przygotowaniu wchodzą na teren targów bezpłatnie. 
 

3. Finał konkursu składa się z dwóch etapów:  

a. prezentacja stylizacji z żywym okazem na scenie; 

b. wybór zwycięzcy konkursu. 

4. Wyboru zwycięzców Konkursu dokonuje publiczność poprzez głosowanie – podniesienie 

kartki. 

5. Zwycięzcą konkursu zostanie osoba, która uzyska najwięcej głosów publiczności. 

6. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone publicznie na scenie po zakończeniu głosowania 

publiczności i zliczeniu głosów.  

§ 7 

NAGRODY 

1. W konkursie przewidziano następujące nagrody: 

a. I miejsce: dyplom, atrakcyjne nagrody dla uczestnika 

b. II miejsce: dyplom, atrakcyjne nagrody dla uczestnika 

c. III miejsce: dyplom, atrakcyjne nagrody dla uczestnika 

2. Oficjalne wręczenie nagród odbędzie się dnia 5 października 2014 r. po zakończeniu konkursu 

na scenie głównej. 



 

3. Informacja o wynikach konkursu ukaże się na stronach internetowych organizatorów 

www.wigor-targi.com oraz www.arachnea.biz oraz na profilach Targów i Arachnea – Znawcy 

Sieci na portalu społecznościowym Facebook. 

§ 8 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. 

2. Użycie nazwy Konkursu oraz znaku firmowego Konkursu, zwłaszcza w celach reklamowych 

lub handlowych wymaga stosownej zgody organizatora Konkursu oraz  zawarcia  z nim 

odpowiedniej umowy.  

3. Naruszenie któregokolwiek z postanowień niniejszego regulaminu przez uczestników, 

powoduje nieważność przeprowadzonych czynności, oraz eliminację uczestnika z udziału w 

Konkursie. 

4. Każdy uczestnik biorący udział w konkursie w momencie zgłoszenia do konkursu oświadcza, 

że zapoznał się i akceptuje niniejszy regulamin oraz że w przypadku zajęcia jednego z trzech 

pierwszych miejsc w konkursie wyraża zgodę na opublikowanie na stronie internetowej 

www.wigor-targi.com i www.arachnea.biz swojego imienia i nazwiska. 

5. Wszystkie materiały zdjęciowe oraz filmowe realizowane podczas konkursu Organizatorzy 

będą wykorzystywać do celów promocyjnych oraz redakcyjnych. 

6. Dane osobowe uczestników Konkursu zbierane są i przetwarzane przez Organizatorów 

konkursu ARACHNEA – Znawcy Sieci, 54-210 Wrocław, ul. Kwiska 63/31 i Agencja Reklamowa 

Wigor, 53-660 Wrocław, ul. Sokolnicza 34-38 w celu zapewnienia właściwej organizacji i 

przebiegu konkursu.  

7. Uczestnicy Konkursu podając swoje dane wyrażają zgodę na ich dalsze przetwarzanie przez 

organizatorów konkursu Agencję Reklamową WIGOR oraz ARACHNEA – Znawcy Sieci, jako 

administratorów danych, w celach promocyjno-marketingowych i związanych z prowadzoną 

przez WIGOR i ARACHNEA działalnością, zgodnie z ustawą o ochronie danych  osobowych z 

dnia 29 sierpnia 1997 r. oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 

2002 roku.  

8. Uczestnicy mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz 

zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania. Prawo  to może być wykonywane poprzez 

przesłanie  odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres korespondencyjny 

ARACHNEA – Znawcy Sieci 52-233 Wrocław ul. Parafialna 63/15 i Agencja Reklamowa Wigor 

53-660 Wrocław ul. Sokolnicza 34-38. 

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z przyczyn od niego 

niezależnych, szczególnie z tytułu nieprawidłowego zachowania uczestnika konkursu 

względem prezentowanych zwierząt. 

10. Decyzje organizatora są ostateczne i nie mogą być zaskarżane w osobnym trybie. 

http://www.wigor-targi.com/
http://www.arachnea.biz/
http://www.wigor-targi.com/
http://www.arachnea.biz/


 

11. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem znajdą zastosowanie odpowiednie 

przepisy Kodeksu Cywilnego. 

12. Organizator zastrzega sobie prawo dokonania zmian postanowień niniejszego regulaminu 

w każdym czasie, w razie zaistnienia szczególnych uzasadniających to okoliczności. 

O dokonanych zmianach organizator poinformuje uczestników konkursu. 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O KONKURSIE 

Andrzej Piróg 
tel. +48 781-324-894 
e-mail: biuro@arachnea.biz 
 
Dorota Grzyb,  
tel. +48 71 359-09-05 
e-mail: dgrzyb@wigor-targi.com 


