
 

 ŻMIGRODZKA PARADA SMOKÓW 

Regulamin konkursu 

  

 

 1. Żmigrodzka Parada Smoków organizowana jest w ramach Żmigrodzkich   

 Dni Smoka  07.06.2019 r.  

2. Organizatorem Parady jest Urząd Miejski Żmigród oraz Zespół Placówek 

Kultury w Żmigrodzie. 

3. Regulamin Parady dostępny jest na stronach internetowych organizatorów:  

www.zpk-zmigrod.eu oraz www.zmigrod.com.pl  

 

  § 1 Kto może wziąć udział w Paradzie  

 

1. Parada ma charakter otwarty i adresowana jest do: 

a) grup nieformalnych  

b) amatorskich grup i zespołów artystycznych działających przy placówkach 

(publicznych i niepublicznych) o charakterze kulturalno-oświatowym i 

oświatowym (szkoły, przedszkola, świetlice osiedlowe, domy kultury, kluby 

kultury, stowarzyszenia itp.) 

c) osób prywatnych chcących zaprezentować się samodzielnie czyli tak 

naprawdę udział w Paradzie może wziąć każdy, nie ma ograniczeń, co do 

ilości osób, które prezentują smoka. 

§ 2 Zasady udziału w Paradzie 

1. Udział jest bezpłatny  

2. Aby wziąć udział w Paradzie, Uczestnik powinien zgłosić chęć uczestnictwa, 

za pomocą formularza zgłoszeniowego będącego załącznikiem do regulaminu 

osobiście w Biurze Promocji Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie Pl. Wojska 

Polskiego 2-3, pokój nr 1, lub mailowo: promocja@zmigrod.com.pl w temacie 

wpisując „SMOK” do 31.05.2019 r. 

http://www.zpk-zmigrod.eu/
http://www.zmigrod.com.pl/
mailto:promocja@zmigrod.com.pl


3. Smoki będą prezentowane podczas tradycyjnej Parady Smoków, która 7 

czerwca 2019 roku wyruszy spod Ogródka Jordanowskiego w Żmigrodzie, 

przejdzie ulicami miasta i dotrze do terenu Targowiska Miejskiego „Mój 

Rynek” przy ul. Poznańskiej. 

4. Smok może mieć dowolną formę. Można przebrać się za smoka (samemu 

lub w grupie), stworzyć maskotkę smoka z którą weźmie się udział w 

paradzie – jedynym ograniczeniem może być Państwa wyobraźnia.  

5. Nagrody 

Nagroda w wysokości 1 000 zł i atrakcyjny zestaw żmigrodzkich upominków 

za I miejsce  

Zestaw żmigrodzkich gadżetów za miejsce II i III 

Jury może też przyznać nagrody specjalne i wyróżnienia, premiowane 

nagrodami rzeczowymi  

6. Smoki będą oceniane w jednej kategorii „Najsmoczniejszy smok” przez 

jury powołane przez organizatorów  

7. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi 7 czerwca 2018 

roku, na terenie Targowiska Miejskiego „Mój Rynek” około godziny 17.00 na 

scenie głównej.  

8. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na fotografowanie i filmowanie swoich 

prac, nieodpłatną publikację zdjęć i filmów w mediach lokalnych (w 

wydaniach gazetowych, radiu, telewizji, na stronach internetowych) oraz 

niekomercyjnych materiałach promocyjnych Gminy Żmigród. 

 


