
REGULAMIN KONKURSU NA PLAKAT DO SPEKTAKLU „CZERWONY KAPTUREK” 

 

§ 1.  

Organizator konkursu  

Organizatorem konkursu jest Teatr Polski im. Hieronima Konieczki w Bydgoszczy. 

 

§ 2.  

Przedmiot konkursu 

1. Przedmiotem konkursu jest stworzenie rysunku, który posłuży jako motyw przewodni 

plakatu do spektaklu „Czerwony kapturek” w reżyserii Wojciecha Farugi poprzez wykorzystanie 

pracy lub jej elementu, w tym jej przetwarzanie na potrzeby wykonania projektu graficznego plakatu 

do spektaklu.  

2. Praca powinna tematycznie nawiązywać do treści utworu „Czerwony kapturek” Jana Brzechwy. 

 

§ 3.  

Uczestnicy konkursu  

Konkurs dedykowany jest dzieciom do 10. roku życia (włącznie) zwanych dalej „Uczestnikami”.  

 

§ 4.  

Warunki uczestnictwa w konkursie 

1. Zadanie konkursowe polega na stworzeniu rysunku, który posłuży jako wzór plakatu do spektaklu 

„Czerwony kapturek” w reż. Wojciecha Farugi.  

2. Uczestnik może zgłosić do konkursu jeden rysunek.  

3. Organizator nie przyjmuje prac zbiorowych.  

4. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne i bezpłatne.  

5. Wymogi techniczne pracy:  

1) Format min. A4, max. B1 w orientacji pionowej 

2) Rysunek może być wykonany w programie graficznym lub w sposób tradycyjny, tj. na 

papierze.  

3) Jeżeli rysunek jest namalowany/narysowany na papierze, Uczestnik proszony jest o 

zeskanowanie go (w dobrej jakości) oraz zapisanie w formacie – PNG, JPG lub PDF.  

6. Pracę konkursową oraz formularz zgłoszeniowy zapisany w formacie pdf (według wzoru - 

załącznik nr 1), należy przesłać na adres e-mail: promocja@teatrpolski.pl, w temacie wiadomości 

wpisując: KONKURS oraz imię i nazwisko uczestnika. 

7. Autorami prac konkursowych są osoby niepełnoletnie, dlatego do pracy należy dołączyć Załącznik 

nr 2 (ZGODA NA UDZIAŁ DZIECKA W KONKURSIE). 

8. Pracę konkursową wraz z załącznikami, o których mowa w pkt. 6 i 7, należy przesłać drogą 

elektroniczną do dnia 31.12.2021r. na adres promocja@teatrpolski.pl. 

9. Pracę konkursową w formie papierowej wraz z wydrukowanymi i podpisanymi załącznikami 

można wysłać także pocztą tradycyjną na adres Teatr Polski w Bydgoszczy im. Hieronima Konieczki, 

Dział komunikacji, al. Mickiewicza 2, 85-071 Bydgoszcz. Prace wysłane pocztą tradycyjną muszą 

dotrzeć do organizatora w terminie do 31 grudnia 2021 roku. 
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9. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu przez 

przedstawiciela ustawowego małoletniego Uczestnika konkursu.  

 

§ 5.  

Przebieg konkursu 

1. Prace konkursowe przesłane w terminie, o którym mowa w § 4 pkt. 8 i 9 podlegać będą ocenie  

formalnej.  

2. Podczas oceny formalnej, o której mowa w pkt. 1, oceniana będzie zgodność przesłanej pracy z 

tematem konkursu oraz wymogami zawartymi w § 4 pkt. 5 niniejszego regulaminu.  

3. Oceny formalnej dokonuje Organizator konkursu.  

4. Prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę przy dokonywaniu oceny.  

5. Spośród prac spełniających kryteria, o których mowa w pkt. 2 niniejszego paragrafu, powołane 

przez Organizatora Jury wybierze jedną pracę zwycięską. 

6. Jury oceniać będzie: stopień zgodności pracy z tematem i celem konkursu, kreatywność i 

oryginalność w zakresie przedstawienia tematu, formę estetyczną pracy oraz jej wartość edukacyjną. 

7. W skład Jury konkursu wchodzą: dyrektor Teatru Polskiego w Bydgoszczy, reżyser spektaklu 

„Czerwony Kapturek” Wojciech Faruga oraz zastępczyni dyrektora ds. programowych Teatru 

Polskiego w Bydgoszczy, dramaturżka i pisarka Julia Holewińska. 

8. Rozstrzygnięcie Jury jest ostateczne (od werdyktu Jury nie przysługuje odwołanie). Werdykt Jury 

konkursu zostanie opublikowany na stronie internetowej Teatru Polskiego w Bydgoszczy 

(www.teatrpolski.pl). 

 

§ 6.  

Nagrody 

1. Zwycięska praca zostanie wykorzystana jako wzór graficzny plakatu do spektaklu „Czerwony 

kapturek” Dodatkowo jej autorka/autor otrzyma pulę zaproszeń na premierę spektaklu „Czerwony 

kapturek”, która planowana jest na 22 stycznia 2022r. Organizator przewiduje również nagrody 

rzeczowe. 

2. Obok nagrody wymienionej w pkt. 1, zwycięska praca: zostanie udostępniona na stronie 

www.teatrpolski.pl oraz w mediach społecznościowych Organizatora. 

3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do 5.01.2022r. 

4. Informacja o wynikach zostanie opublikowana na stronie internetowej: www.teatrpolski.pl oraz w 

mediach społecznościowych Organizatora. 

5. Laureaci zostaną̨ powiadomieni o wynikach Konkursu na adresy e-mailowe podane w zgłoszeniu do 

konkursu w dniu ogłoszenia wyników.  

6. Przewidziane nagrody zostaną ufundowane przez Organizatora.  

7. W przypadku zwycięskiej pracy jej zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z przeniesieniem 

autorskich praw majątkowych na Organizatora na wskazanych w regulaminie polach eksploatacji. 

W przypadku zwycięskiej pracy jej zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na 

wykonywanie przez Teatr autorskich praw zależnych do tej pracy.  
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§ 7. 

Dane osobowe / Klauzula informacyjna 

1. Uczestnik zgłaszając swój udział w konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie przez Teatr swoich 

danych osobowych podanych w Zgłoszeniu oraz w związku z konkursem, w celach związanych z 

przeprowadzeniem konkursu. W tym, uczestnik wyraża zgodę na ujawnienie do publicznej 

wiadomości swoich danych osobowych tj. imienia i nazwiska w przypadku, gdy jego praca 

konkursowa zostanie nagrodzona w konkursie.  

2. Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych – dalej „RODO”) Teatr informuje, że:  

a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych zgodnie z ust. 1 powyżej jest 

Teatr Polski im. Hieronima Konieczki z siedzibą w Bydgoszczy (85-071), al. Adama 

Mickiewicza 2, kontakt e-mail: tp@teatrpolski.pl  

b) Teatr wyznaczył Inspektora danych osobowych, z którym można się skontaktować 

telefonicznie bądź mailowo poprzez sekretariat Teatru.  

c) dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z przeprowadzeniem konkursu, w 

szczególności w celu: identyfikacji uczestnika, oznaczenia pracy konkursowej, wyłonienia i 

publicznego ogłoszenia zwycięzcy lub zwyciężczyni , przyznania, wydania, odbioru nagrody.  

d) dane osobowe przetwarzane będą przez czas trwania konkursu, czas eksploatacji i promocji 

przedstawienia przez Teatr Polski w Bydgoszczy, a po jego zakończeniu przez czas związany 

z archiwizacją spektaklu oraz materiałów promocyjnych.  

e) dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do uzyskiwania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych umów o świadczenie usług. Podanie 

danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w konkursie,  

f) w zakresie i z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z przepisów prawa, w tym RODO, 

przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, 

usunięcia, prawo ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do 

sprzeciwu oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w 

przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych,  

g) informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych znajduje się także na stronie 

internetowej Teatru. 

 

§ 9.  

Dodatkowe informacje 

1. Organizator ma prawo do zmiany niniejszego regulaminu. Zmiany będą obowiązywać z chwilą 

opublikowania ich na stronie internetowej Teatru Polskiego w Bydgoszczy.  

2. Sytuacje nieuwzględnione w niniejszym regulaminie będą̨ rozstrzygane przez Organizatora.  

3. Wszystkie informacje dotyczące konkursu można uzyskać́ pod adresem email: 

promocja@teatrpolski.pl 

4. Integralną częścią regulaminu są załączniki nr 1 i nr 2. 

5. Regulamin obowiązuje od dnia 03.12.2021r. 
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Załącznik nr 1  

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

Imię i nazwisko uczestnika...................................................................................... 

Wiek........................................................................................................................  

 

Imię i nazwisko przedstawiciele ustawowego Uczestnika (rodzica/opiekuna prawnego) 

…………………………………………………………………………………….. 

Adres email przedstawiciela ustawowego Uczestnika ( rodzica/opiekuna prawnego) 

.................................................................................................................................  

Numer telefonu przedstawiciela ustawowego Uczestnika (rodzica/opiekuna prawnego) 

..................................................................................................................................  

Nazwa i adres szkoły................................................................................................  

..................................................................................................................................  

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem konkursu i wyrażam zgodę na przechowywanie i 

przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych Uczestnika przez Organizatora, 

zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781 ze 

zm.), w celach związanych z konkursem na plakat do spektaklu „Czerwony Kapturek” oraz na 

nieodpłatne wykorzystywanie zgłoszonej do konkursu pracy lub jej elementu przez Organizatora 

konkursu jako motywu przewodniego plakatu do spektaklu „Czerwony kapturek” w reżyserii 

Wojciecha Farugi, w tym jej przetwarzanie na potrzeby wykonania projektu graficznego plakatu do 

spektaklu, a także jej publikację w celach informacyjnych i promocyjnych. 

 

 

Miejscowość....................................., dnia.....................  

Podpis przedstawiciela ustawowego uczestnika.................................................................  

  



Załącznik nr 2 

ZGODA NA UDZIAŁ DZIECKA W KONKURSIE 

Wyrażam zgodę na udział .......................................................................................................................... 

…….................................................................................................................(imię i nazwisko dziecka) 

w konkursie na plakat do spektaklu „Czerwony kapturek” organizowanego przez Teatr Polski  

im. Hieronima Konieczki w Bydgoszczy oraz akceptuję postanowienia regulaminu konkursu.  

 

 

............................................................................  

data i podpis przedstawiciela ustawowego Uczestnika  

( rodzica/opiekuna prawnego) 

 


