
Regulamin Konkursu Cosplay 

 
I. Zasady Ogólne: 

1. Poniższy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Cosplay (zwanym dalej 
Konkursem), a w szczególności zasady zgłoszeń, przebiegu konkursu oraz wyboru 
zwycięzców. 

2. Konkurs odbędzie się w dniu 7 września 2019 roku jako jedna z atrakcji konwentu 
Pilkon, w Pile na terenie Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego UAM przy 
ul.Kołobrzeskiej 15. 

3. Organizatorem turnieju jest Karolina Kwaśniak również znana jako Karoinna. 
4. Wzięcie udziału w konkursie oznacza akceptację regulaminu. 

II. Zasady Uczestnictwa: 

1. Konkurs Cosplay jest przeznaczony dla osób, które samodzielnie tworzą stroje, 
przebierają się w nie i odgrywają wybrane przez siebie postacie. Uczestnicy mogą 
wcielać się w postaci z mang, anime, gier konsolowych lub komputerowych, książek, 
filmów, komiksów, seriali. 

2. Prezentowane stroje nie powinny zawierać treści powszechnie uważanych za 
wulgarne lub obraźliwe. Zabronione jest również propagowanie materiałów lub 
symboli nawołujących do nienawiści rasowej, obrażających wyznania religijne, bądź o 
zabarwieniu erotycznym oraz niezgodne z obowiązującym w Polsce prawem. 

3. Zabrania się uczestnikom wnoszenia na teren imprezy ostrych, bądź niebezpiecznych 
przedmiotów. 

III. Zgłoszenia: 

1. Zgłoszenia można wysyłać mailem na adres cosplay@pilkon.pl lub poprzez formularz 
zgłoszeniowy dostępny na stronie www.pilkon.pl w zakładce "cosplay". Rejestrować 
można się również w miejscu do tego wyznaczonym w trakcie trwania Pilkonu, 7 
września. 

2. Przy zgłoszeniach należy podać imię i nazwisko uczestnika oraz nazwę postaci i serii, 
z której pochodzi, przesłać zdjęcie gotowego stroju lub/oraz w jego trakcie, gdy 
jeszcze nie jest gotowy, a także referencji (zdjęcia, na którym opierał się uczestnik). 

3. Uczestnicy konkursu mają obowiązek stawić się ubrani w strój konkursowy w 
wyznaczonym przez organizatora miejscu, dokonać rejestracji u animatora 
odpowiedzialnego za konkurs oraz postępować zgodnie z jego instrukcjami. 

4. Rejestracja na konwencie odbywać się będzie w wyznaczonych godzinach. 
5. Każdemu uczestnikowi zostaną wykonane przynajmniej 2 zdjęcia. 
6. Po zamknięciu rejestracji na Cosplay nie ma możliwości dodania do zgłoszenia 

kolejnych postaci. 
7. Stroje oceniane są przez Jury, które w drodze głosowania wyłoni zwycięzców. 
8. Organizator nie przewiduje maksymalnej liczby uczestników. Nie mniej jednak, w 

przypadku zbyt dużej ilości chętnych może wprowadzić limity. 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.pilkon.pl%2F%3Ffbclid%3DIwAR0LOv2_ZBoTL1pr9l_tpQtoBIRgu-EY3tnNfP9k8vrP-8HSfByt0pK0iJw&h=AT306UKbfSzV-8wPCBG04CFDdPC8Nm6iWBCs_EUOJU-ShnCFMLXcZft5bWeZKt993OaOfbzQuKCvPi7Tm8Gn42qRAhdNSTPGcd_TPxaEbHqfRkiaDhORzMG3ilYSJ0aD5IAG_MedSalwHZQxDn89SMT-De_p-yh9OcpftHnwmAMVY-p7nFRPw6PxxffkYFZOU54VqoPggVY9doiCxmrtjCmA5dQ1DOx8Gsms0QVKK0gvYzYHVU_xoz3hlvaoUeaq8XbLlZV4b4KY7SGRUbdKXrwLUme5O-cfDpUhFURakZmfYKwUSdGXJIZ2QGBzofA7T763bQvqHaTqFUnf9bKizgA0l4cePK95vOUco0Wfavsw_HCQpeL6hh2O4yL-azdnwqwOm1QUnJk7iqAHH9mPhnHNqSJv09WKsNrMzJVHQqJxf7zR7wCcsyhUmQtqDXndxBC-84bouHPMIeG-6UwIgiGvbnRIAPzuAG7bfCcfpcd_sccCeH689cVplFRRcKoeF7RB4yKpKEwdCBQ5jF24ysCR8zj4wWhu906qduo4HffXapqqbxhCmxiqOcLNlyRKstXju8D-VWIzq7GQ7jlJM3gI9R_PC2-inNlC


 

IV. Rozstrzygnięcie Konkursu i Nagrody: 

1. W drodze głosowania Jury wybierze czterech zwycięzców konkursu. 
2. W drodze głosowania Jury wybierze zwycięzcę w kategorii szkolnej (do 16go roku 

życia) 
3. Decyzje Jury są jawne, a także ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu. 
4. Kryteria, które podlegają ocenie przez Jury to: 

• stopień samodzielności wykonania stroju 

• stopień odwzorowania oryginalnej postaci 

• aktywność na całym konwencie 

• odwzorowanie charakteru i zachowania postaci podczas konwentu 
5. Zwycięzcy Konkursu otrzymują prawo do odebrania Nagrody. 
6. Nagrody za pierwsze trzy miejsca to nagrody pieniężne z łącznej puli 1000zł, z czego 

pierwsze miejsce otrzyma 500zł, drugie 300zł, a trzecie 200zł. Przewidywana nagroda 
dla kategorii szkolnej to voucher w postaci 100zł do wykorzystania w firmie Chaos 
Games. 

7. Nagrody rzeczowe nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny. 
8. Organizator oświadcza, że wynik Konkursu nie zależy w żadnym stopniu od 

jakiegokolwiek czynnika losowego, a mechanizm Konkursu nie ma nic wspólnego z 
grami losowymi w rozumieniu ustawy "O grach losowych, zakładach wzajemnych i 
grach na automatach" (Dz. U. z 1998 r. Nr 102, poz. 650, Nr 145, poz. 946, Nr 155, 
poz. 1014 i Nr 160, poz. 1061 oraz z 2000 r. Nr 9, poz. 117.w raz z późn. Zmianami). 

V. Prawa Autorskie: 

1. Wyrażona przez uczestnika zgoda na wykorzystanie wizerunku jest nieodpłatana i z 

tego tytułu uczestnik nie będzie dochodził względem organizatora żadnych roszczeń. 

2. Zgłaszając się do udziału w Konkursie, uczestnik oświadcza, iż: 

• wykorzystywany strój skomponował samodzielnie z dostępnych mu 
materiałów (czyli, że nie jest to gotowy strój zakupiony np. w internecie), 

• przedstawiana prezentacja nie narusza praw innych osób, w tym praw 
osobistych, materialnych oraz autorskich, 

• wszystkie informacje podane w formularzu rejestracyjnym są prawdziwe. 
3. Uczestnik przystępując do Konkursu jednocześnie wyraża zgodę na prezentację 

wykonanych przez Organizatora w ramach sesji fotograficznych i nagrań wideo, 
podczas występów scenicznych i poza nimi – zdjęć i nagrań w dowolnej wybranej 
przez Organizatora formie, w tym drukiem na papierze, nośnikach cyfrowych i 
innych, w sieci Internet; na powielanie i rozpowszechnianie dowolną techniką i w 
dowolnych nakładach. Zdjęcia i nagrania wymienione powyżej stanowią całkowitą i 
wyłączną własność Organizatora z uwzględnieniem szczególnych praw 
przysługujących ich autorom. Przedmiotowa zgoda obejmuje również nazwy 
prezentowanych postaci. 



4. Uczestnik może domagać się zaprzestania publicznego udostępniania zdjęć z jego 
wizerunkiem, lecz tylko w przypadku, gdy te mogą w istotny sposób naruszać jego 
godność osobistą. 

VI. RODO: 

1. Przystępując do konkursu uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych w postaci imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, telefonu, adresu 

email oraz wizerunku na potrzeby organizacji konkursu, wyłonienia zwycięzcy oraz 

publikacji wyników konkursu na stronie internetowej Pilkonu oraz profilu Facebook. 

Wyraża również zgodę na wykorzystanie wizerunku na potrzeby promocji Pilkonu.  

2. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne dla 

uczestnictwa w konkursie. 

3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach niniejszego konkursu 

jest: Stowarzyszenie „Rozwojowi.pl”, ul. Kasztanowa 21, 64-930 Dolaszewo. KRS: 

0000604199, NIP: 7642671863, REGON: 363819167 

4. Dane osobowe uczestników konkursu w postaci imienia, nazwiska oraz wizerunku 

przetwarzane będą wyłącznie w celu organizacji i promocji konkursu oraz Pilkonu. 

5. Wśród odbiorców danych osobowych znaleźć się mogą podmioty, które na 

podstawie stosownej umowy powierzenia stają się odbiorcami danych, a które 

realizują w imieniu bądź na rzecz administratora określone funkcje (łączenie i 

przechowywanie danych, konserwacja systemów księgowych i kadrowych, 

administracja pocztą elektroniczną, dystrybutor biletów). Poza powyżej wskazanymi 

przypadkami dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, ani nie będą 

przekazywane do państw trzecich, o ile nie wynikało to będzie z obowiązujących 

przepisów prawa. 

6. W innych przypadkach przekazanie danych osobowych może nastąpić wyłącznie za 

zgodą uczestnika. 

7. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla przeprowadzenia 

konkursu, wręczenia nagrody oraz publikacji prac konkursowych i trwania promocji 

Pilkonu a także przez czas wynikający z obowiązujących przepisów prawa, w 

szczególności przepisów podatkowych oraz przepisów kodeksu cywilnego. 

8. Każdy, kogo dane osobowe są przetwarzane, ma prawo żądania od administratora 

dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu a także prawo 

do przenoszenia danych. 

9. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody 

jest ona zawsze dobrowolna. 

10. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być w każdej chwili cofnięta bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem 

zgody. Zgoda może być cofnięta w dowolny sposób, który umożliwi Administratorowi 

danych osobowych zapoznanie się wolą osoby, której dane dotyczą. 

11. Każdy, kogo dane są przetwarzane, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia, iż jego dane osobowe 

przetwarzane są z naruszeniem prawa. 



12. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, 

w tym profilowaniu. 

 

VII. Postanowienia Końcowe: 

1. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne. 
2. Uczestnikowi nagrodzonemu w Konkursie oprócz nagród przewidzianych 

Regulaminem nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie. 
3. Regulamin jest dostępny na stronie wydarzenia na facebooku oraz bezpośrednio u 

animatora konkursu. 
4. Decyzje Jury i Organizatorów są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu. 
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, w takiej sytuacji 

uczestnicy będą informowani na bieżąco o zmianach. 
6. Organizatorzy Pilkonu nie mogą brać udziału w konkursie cosplay. 

 


