REGULAMIN KONKURSU „WŚCIBSKIE LALKI”

I.

Informacje ogólne
1. Organizatorem Konkursu „Wścibskie Lalki” jest Teatr Groteska, ul. Skarbowa 2, 31-121
Kraków, NIP: 675-020-01-08.
2. Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu Konkursu, zwanego dalej
„Regulaminem”, przez Uczestnika.
3. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach od 04.05.2022 do 22.05.2022 włącznie na
stronie internetowej groteska.pl oraz na profilach społecznościowych Organizatora.
4. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
a)

Organizatorze – rozumie się przez to Teatr Groteska, ul. Skarbowa 2, 31-121 Kraków,
NIP: 675-020-01-08;

b) Opiekunie – rozumie się przez to osobę będącą rodzicem lub opiekunem prawnym
niepełnoletniego Uczestnika, która dokonała zgłoszenia do Konkursu i zaakceptowała
niniejszy Regulamin;
c) Uczestniku – rozumie się przez to autorów prac plastycznych zgłoszonych do Konkursu.
Uczestnikiem konkursu może być dziecko w wieku 5-10 lat.
d) Pracy Plastycznej - rozumie się przez to pracę plastyczną wykonaną przez Uczestnika
dowolną płaską techniką plastyczną (kredki, flamastry, farby, pastele, kolaż, wyklejanki,
wydzieranki i inne). Wielkość pracy plastycznej nie powinna przekraczać formatu A4.
II.

Przedmiot Konkursu i Zgłoszenia
1. Zadanie konkursowe polega wymyśleniu i narysowaniu 3 postaci – lalek do przedstawienia
„Wścibscy”, którego premiera odbędzie się we wrześniu 2022 w Teatrze Groteska.
2. Uczestnik musi wybrać i wykonać z formie Pracy Plastycznej jeden z poniższych zestawów 3
postaci:
Zestaw A. osa, kot, cebula
Zestaw B. pies, żuk, por
Zestaw C. kot, żuk, pietruszka
Zestaw D. pies, osa, marchewka
Zestaw E. jabłko, osa, kot
Zestaw F. żuk, pies, słonecznik (kwiat z łodygą)
3. Jeden Uczestnik może zgłosić do Konkursu tylko jeden z powyższych zestawów. Zgłoszony
zestaw powinien zawierać 3 oddzielne Prace Plastyczne (każda postać na osobnej kartce).
4. Na dole każdej Pracy Plastycznej należy umieścić nazwę postaci z wybranego Zestawu oraz
imię, nazwisko i wiek Uczestnika.
5. Zgłoszenia do Konkursu rozpoczynają się w środę 04.05.2022 r. i kończą w niedzielę
22.05.2022 o go. 23.59. Zgłoszenia nadesłane po tym terminie nie będą brane pod uwagę.
6. Zgłoszenia należy dokonać drogą mailową na adres konkurs@groteska.pl.
7. Zgłoszenie może wysłać WYŁĄCZNIE OPIEKUN (rodzic lub opiekun prawny dziecka).
8. Zgłoszenie musi zawierać:
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a) zdjęcia lub skany trzech Prac Plastycznych
b) dane kontaktowe Opiekuna niepełnoletniego Uczestnika (imię, nazwisko, adres email,
numer telefonu)
c) imię, nazwisko i wiek Uczestnika
d) potwierdzenie akceptacji Regulaminu Konkursie w formie umieszczonego w treści
Zgłoszenia (maila) tekstu:
„Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ………………………… (imię, nazwisko dziecka),
którego jestem rodzicem / opiekunem prawnym, w konkursie plastycznym „Wścibskie
Lalki” (Konkurs) organizowanym przez Teatr Groteska (ul. Skarbowa 2, 31-121 Kraków).
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych
mojego dziecka przez Teatr Groteska na potrzeby organizacji i przeprowadzenia
Konkursu, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Akceptuję Regulamin Konkursu.
(imię i nazwisko Opiekuna)
9. Do udziału w Konkursie uprawnione będą Prace plastyczne spełniające warunki, o których
mowa w pkt. 2-8 powyżej.
10. Opiekun udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieodpłatnej i bezterminowej licencji do
korzystania z nadesłanych skanów Prac Plastycznych na polach eksploatacji wymienionych w
art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych dla celów
przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu oraz w zakresie wynikającym z treści niniejszego
Regulaminu.
11. Opiekun akceptując Regulamin Konkursu oświadcza, że:
a. Uczestnik jest autorem zgłoszonej do Konkursu Pracy Plastycznej,
b. Uczestnikowi przysługują wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanego
skanu, który pozbawiony jest jakichkolwiek wad prawnych i nie jest obciążony
prawami i roszczeniami osób trzecich,
c. zgadza się na opublikowanie skanu Pracy Plastycznej na stronie www.groteska.pl oraz
na profilach społecznościowych Organizatora w czasie trwania Konkursu oraz po jego
zakończeniu.
III.

Wyniki Konkursu
1. Komisja konkursowa wybierze 10 najciekawszych Prac Plastycznych przedstawiających 10
konkursowych postaci (pies, kot, osa, żuk, por, pietruszka, cebula, jabłko, marchewka,
słonecznik).
2. Jeden Uczestnik może być autorem tylko jednej wybranej Pracy Plastycznej.
3. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone do 27.05.2022 na stronie www.groteska.pl oraz na
profilach społecznościowych Organizatora.
4. Organizator przyzna Uczestnikom – autorom wybranych Prac Plastycznych – 10
równorzędnych nagród w postaci lalki wykonanej wg pomysłu Uczestnika przez pracownię
plastyczną Teatru Groteska oraz zaproszenia na premierę spektaklu „Wścibscy”.

IV.

Obowiązek informacyjny, przetwarzanie danych osobowych
1. Administrator danych: Teatr Groteska, ul Skarbowa 2, 31-121 Kraków
2. Inspektor Ochrony Danych: iod@groteska.pl
2

3. Każdemu Opiekunowi niepełnoletniego Uczestnika przysługuje prawo do ograniczenia
przetwarzania danych osobowych własnych oraz Uczestnika, prawo wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania danych lub skierowania prośby o ich usunięcie.
4. Przetwarzamy dane Opiekunów i Uczestników w postaci: imienia, nazwiska Uczestnika i
Opiekuna w celu zorganizowania i przeprowadzenia Konkursu i zapewnienia udziału w
Konkursie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia
udział w Konkursie.
5. Dane osobowe nie podlegają profilowaniu, nie są przekazywane do państwa trzeciego ani do
organizacji międzynarodowych.
6. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy, tj. usługi realizacji Konkursu
- zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, której stroną jest Opiekun niepełnoletniego Uczestnika
Konkursu.
V.

Pozostałe warunki.
1. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w Regulaminie oraz prawo
odstąpienia od rozstrzygnięcia Konkursu w części lub w całości.
2. Aktualna treść Regulaminu znajduje się na stronie groteska.pl
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