
REGULAMIN KONKURSU 
 

„SOBOWTÓR JANUSZA G.”  
 
 

TEMAT I CELE KONKURSU  
 

§1 
 

Konkurs jest jednym z przedsięwzięć odbywających się w ramach imprezy „Dni Gorzowa nad 
Wartą” w dniach 1-3 lipca 2016 r. 
Cele konkursu: 
− popularyzacja sztuki lokalnej, 
− promowanie czynnego uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych organizowanych 

na terenie Gorzowa Wielkopolskiego, 
− promowanie postaw związanych z poszanowaniem dzieł sztuki umieszczanych 

w przestrzeni publicznej, 
− rozrywka. 

 
ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE 

 
§2 

 
1. Założenia konkursu określa regulamin konkursu „Sobowtór Janusza G.”, zwany dalej 

„regulaminem”. Konkurs organizowany jest przez Miejskie Centrum Kultury z siedzibą 
w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Drzymały 26, 66-400 Gorzów Wlkp., wpisane do Rejestru 
Instytucji Kultury pod numerem XIII/2001, zwane dalej „MCK”. 

2. Konkurs będzie przeprowadzony 2 lipca 2016 r. w ramach imprezy „Dni Gorzowa nad 
Wartą”. Miejscem przeprowadzenia konkursu będzie scena na błoniach nadwarciańskich 
w Gorzowie Wielkopolskim. 

3. Zgłoszenia do udziału w konkursie będę przyjmowane przez MCK w terminie od 15 czerwca 
do 30 czerwca 2016 r. 

4. Zgłoszenia należy składać w siedzibie MCK lub pocztą na adres: Miejskie Centrum Kultury, 
ul. Drzymały 26, 66-450 Gorzów Wlkp. lub pocztą elektroniczną na adres: 
info@mckgorzow.pl 

5. Konkurs przeznaczony jest dla osób pełnoletnich. 
6. Udział w konkursie jest dobrowolny. 

 
§3 

 
1. W konkursie wezmą udział jedynie uczestnicy, którzy – po uprzednim wypełnieniu 

i dostarczeniu do MCK formularza zgłoszenia – w dniu 2 lipca 2016 r., nie później niż do 
godziny 18.00, stawią się osobiście w punkcie MCK, znajdującego się przy scenie na 
błoniach nadwarciańskich w Gorzowie Wielkopolskim w celu potwierdzenia swojego udziału 
w konkursie. 

2. Następnie uczestnik konkursu stawi się przy scenie na błoniach nadwarciańskich w dniu 
2 lipca 2016 r. w godzinach od 18.30 do 20.30 w celu zaprezentowania się na scenie. 

3. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach. 
a) stylizacja bulwarowa, 
b) stylizacja autorska. 

Każdy Uczestnik konkursu zaprezentuje się na scenie w obu kategoriach. 
 

    



4. W ramach konkursu wyłoniony zostanie jeden zwycięzca. 
5. Wyłonienia zwycięzcy dokona jury w składzie: przedstawiciel MCK, przedstawiciel Miejskiego 

Ośrodka Sztuki w Gorzowie Wielkopolskim, pan Bogdan Kozubal – pierwowzór rzeźby, 
przedstawiciel Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, przedstawiciel sponsora nagrody 
głównej, przedstawiciel patrona medialnego Radia Eska. 

6. Jury będzie oceniać podobieństwo wizualne do rzeźby Janusza z bulwaru, posadowionej 
w przestrzeni publicznej, na bulwarze Wschodnim w Gorzowie Wielkopolskim, zwanej 
potocznie „Januszem G.” oraz stylizacje w kategoriach wymienionych w §3 pkt. 2. 

7. Jury ma prawo przyznać wyróżnienia w konkursie. 
 

NAGRODY 
 

§4 
 

1. Nagrodę w konkursie stanowi: tytuł „Sobowtór Janusza G. 2016” oraz voucher o wartości 
4000 zł do wykorzystania w Biurze Podróży Sun Klub w Gorzowie Wielkopolskim. 

2. Fundatorem nagrody jest Sun Klub BP Sp. J. 
3. Nagroda zostanie przekazana zwycięzcy na scenie głównej na błoniach nadwarciańskich 

w Gorzowie Wielkopolskim, 2 lipca 2016 r. około godz.20.30. 
4. Zwycięzca konkursu weźmie udział w krótkim happeningu polegającym na uroczystym 

odsłonięciu powracającej rzeźby Janusza G. oraz jego sobowtóra, siedzących obok siebie na 
postumentach na bulwarze w stylizacji bulwarowej (spodenki, czapeczka, leżak, gazetka). 
Zarówno rzeźba Janusza G., jak i jego sobowtór – zwycięzca konkursu, będą odsłaniani. 
Odsłonięcie nastąpi 2 lipca około godz. 20.40. 

5. Formularz potwierdzenia odbioru nagrody stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. 
6. Osoby wyróżnione przez jury otrzymają zestawy promocyjne MCK. 

 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
§5 

 
1. Dane osobowe przekazane MCK przez uczestników konkursu będą przez niego 

przetwarzane w celu: realizacji konkursu, wyłonienia zwycięzcy konkursu, przekazania 
danych Fundatorowi nagrody. 

2. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie 
usprawiedliwionych celów administratora danych. Uczestnik konkursu zezwala MCK na 
rozpowszechnienie swoich danych osobowych na stronach serwisów internetowych MCK, 
Miasta Gorzowa Wielkopolskiego oraz w mediach. 

3. Niniejszy konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach 
losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341 z późn. zm.). 

4. W sytuacjach nieobjętych regulaminem rozstrzyga MCK. Od decyzji MCK nie przysługuje 
odwołanie. 
 

 

 

   

  



Załącznik nr 1: Formularz zgłoszenia w konkursie „Sobowtór Janusza G.” 
 

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONKURSIE „SOBOWTÓR JANUSZA G.” 
Imię i nazwisko   
Data urodzenia  
Adres korespondencyjny 
email, nr telefonu 

 
 
 

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu konkursu „Sobowtór Janusza G.” 
 
Podpis uczestnika: 
 
 
 
 
ADNOTACJE MCK: 
 
 
 
 
 
Data i podpis przyjmującego zgłoszenie: 
 
 
 
 

 
 
 
Załącznik nr 2: Formularz potwierdzenia odbioru nagrody 
 

POTWIERDZENIE ODBIORU NAGRODY W KONKURSIE „SOBOWTÓR JANUSZA G.” 
Imię i nazwisko   
Data urodzenia  
Adres korespondencyjny 
email, nr telefonu 

 
 
 

Potwierdzam odbiór nagrody w konkursie „Sobowtór Janusza G.” 
 
 
 
 
 
Podpis uczestnika: 
 
 
 
 

 

   
  


