REGULAMIN
Konkursu plastycznego „Cypisek w Teatrze”
I. Organizator:
Teatr Polski
ul. Swarożyca 5
71-601 Szczecin
www.teatrpolski.eu

II. Terminy:
• Początek konkursu:
• Nadsyłanie prac:
• Rozstrzygnięcie konkursu :
• Wręczenie nagród (wernisaż) :

27.03.2019r.
do 30.04.2019r.
10.05.2019r. godz. 14:00
29.05.2019r. godz. 10:00

III. Warunki uczestnictwa:
1. Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna w wieku od 5 do 9 lat, która posiada miejsce
zamieszkania w województwie Zachodniopomorskim [dalej: „Uczestnik”].
2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być członkowie rodzin pracowników i członków organów
Organizatora.
3. Przez członków rodziny, o których mowa wyżej, rozumie się: wstępnych, zstępnych,
rodzeństwo, małżonków, konkubentów, rodziców małżonków lub konkubentów i osoby
pozostające w stosunku przysposobienia.
4. Przystępując do Konkursu Uczestnik oświadcza, iż akceptuje w całości treść Regulaminu i
zobowiązuje się do jego przestrzegania, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki
uczestnictwa w Konkursie.
5. Organizator ma prawo wykluczenia Uczestnika z Konkursu jeśli uzna, że Uczestnik nie spełnia
warunków Regulaminu.
6. Prawa uczestnictwa w konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także
prawa do żądania wydania uzyskanej w konkursie Nagrody czy innych roszczeń związanych
z udziałem w Konkursie, Uczestnicy nie mogą przenosić na inne osoby bez uprzedniej,
pisemnej zgody Organizatora.

IV. Zasady konkursu:
1. Praca konkursowa musi stanowić artystyczne wyobrażenie postaci „Cypisek”, głównego
bohatera wiersza pt.: „Cypisek w Teatrze”, który stanowi załącznik do niniejszego
regulaminu..
2. Każdy Uczestnik, może zgłosić jedną pracę.
3. Praca konkursowa musi zostać przedstawiona na papierze w FORMACIE MINIMUM A3 –
MAX B1, wykonana wybraną przez siebie dowolną techniką plastyczną.
4. Konkurs nie obejmuje prac przestrzennych.
5. Do pracy (na odwrocie) musi być przyklejona, wypełniona w całości DRUKOWANYMI
LITERAMI karta zgłoszenia.
6. Praca nadesłana na konkurs musi być pracą własną, nigdzie wcześniej niepublikowaną i
nieprzedstawianą na innych konkursach. Nadesłanie pracy na konkurs jest jednoznaczne ze

złożeniem deklaracji o tych faktach. Jury konkursowe [dalej: „Jury”] składające się z Dyrekcji
oraz dwóch pracowników Teatru będzie oceniać prace konkursowe oraz czuwać nad
prawidłowym przebiegiem konkursu.
7. W przypadku, gdyby okazało się, że laureatem został Uczestnik, który wziął udział w
konkursie niezgodnie z Regulaminem lub postępował wbrew jego zapisom, Uczestnik będzie
musiał zwrócić otrzymaną Nagrodę lub jej równowartość.
8. Do kompetencji Komisji konkursowej należeć będzie również rozpatrywanie wpływających
od Uczestników reklamacji i skarg dotyczących przebiegu Konkursu.
9. Prace konkursowe będą oceniane przez Jury według następujących kryteriów:
• zgodność z tematem
• interpretacja własna tematu
• walory artystyczne
• kompozycja
• warsztat pracy – swoboda posługiwania się wybranymi technikami

V. Cele konkursu:
• wprowadzenie dzieci w świat Teatru
• rozwijanie kreatywności oraz wrażliwości artystycznej dzieci
• rozbudzenie fantazji i wyobraźni twórczej
• popularyzacja działań plastycznych i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik
plastycznych
• umożliwienie dzieciom zaprezentowanie swojego talentu

VI. Nagroda:
1. Dziecko lub grupa dzieci która, wykona najciekawszą pracę, zostanie nagrodzona
zaproszeniami do Teatru na spektakl pt. ,,Przygody Rozbójnika Rumcajsa’’ w terminie
wyznaczonym przez Biuro Organizacji Widowni.
2. Jury, składające się z Dyrekcji oraz pracowników Teatru, zastrzega sobie prawo, w
wyjątkowych sytuacjach, do nieprzyznania nagrody głównej lub ogłoszeniu kilku miejsc ex
aequo.
3. Jury ma prawo do przyznania wyróżnień.
4. Decyzja Jury jest ostateczna i niepodważalna.
5. Nagrody wręczone będą na uroczystym wernisażu otwierającym wystawę pokonkursową w
siedzibie Teatru Polskiego, Scena na Łasztowni, ul. Energetyków 40 w dniu 29.05.2019r. o
godz. 10.00
6. Informacje o wynikach konkursu i nagrodzonych autorach dostępne będą na stronie
internetowej www.teatrpolski.eu w dniu 10.05.2019r. od godz. 14.00.
7. Nagrodzeni Uczestnicy nie są uprawnieni do żądania szczególnych właściwości uzyskanej
Nagrody, wymiany Nagrody na inną, ani też wydania równowartości Nagrody w pieniądzu,
towarze lub usłudze.
8. W związku z ewentualną niedostępnością danej Nagrody, określonej w niniejszym
Regulaminie. Organizator może w dowolnym czasie trwania Konkursu zastosować zamiennik
o podobnych właściwościach. Wybór zamiennika należy do wyłącznej dyspozycji
Organizatora.

VII. Warunki dostarczania prac:
1. Podpisanie przez opiekuna prawnego karty zgłoszeniowej jest równoznaczne z
wyrażeniem przez niego zgody na udział osoby małoletniej w konkursie.
2. Prace z dopiskiem ,,CYPISEK W TEATRZE’’ należy przesłać pocztą na adres :
Teatr Polski
ul. Swarożyca 5
71-601 Szczecin
BIURO ORGANIZACJI WIDOWNI
(decyduje data wpłynięcia pracy!) lub dostarczyć osobiście do siedziby Organizatora
w nieprzekraczalnym terminie do 30.04.2019r.
3. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane przez jury.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia nadsyłanych prac, powstałych
w wyniku transportu. Prace uszkodzone i pogięte nie będą oceniane, w związku z tym
zaleca się troskliwe ich opakowanie (sztywne kartony, tuby).
5. Materiały przesyłane są na koszt i ryzyko własne uczestnika.
6. Prace przesłane na konkurs przechodzą na własność Organizatora i nie podlegają
zwrotowi!

VIII. Odpowiedzialność Organizatora
1. Odpowiedzialność Organizatora związana z przeprowadzeniem Konkursu i ewentualnymi
roszczeniami jego Uczestników ograniczona jest do wysokości wartości Nagród
przeznaczonych do wygrania w Konkursie.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowość i nieterminowość
doręczania, przez Pocztę Polską lub kuriera, listów, telegramów, e-maili i innych przesyłek
wysyłanych przez lub do Organizatora w związku z Konkursem.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za połączenia internetowe, połączenia
telefoniczne (stacjonarne i komórkowe). W szczególności Organizator nie ponosi
odpowiedzialności za przerwanie, zawieszenie, zniekształcenie takiego połączenia z
przyczyn leżących po stronie Uczestnika, dostawcy usług telekomunikacyjnych lub
dostawcy Internetu, z których usług korzysta Uczestnik. Jakiekolwiek roszczenia
Uczestników wobec Organizatora z tego tytułu nie będą uwzględniane.

IX. Postępowanie reklamacyjne
1. Uczestnikom przysługuje prawo złożenia reklamacji dotyczącej nieprawidłowości w
przebiegu Konkursu. Wszelka korespondencja związana z Konkursem powinna być
kierowana na adres: marketing@teatrpolski.eu , z dopiskiem KONKURS „Cypisek w
Teatrze”. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem muszą zwierać imię i nazwisko
Uczestnika, jego dokładny adres, opis przedmiotu reklamacji oraz jej szczegółowe
uzasadnienie.
2. Reklamację należy złożyć w terminie nie późniejszym niż 7 dni od daty zaistnienia
podstawy reklamacji, jednakże nie później niż w terminie do 17.05.2019 r. włącznie, pod

rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń Uczestnika związanych z udziałem w
Konkursie. Reklamacje złożone po upływie zakreślonego powyżej terminu nie będą
rozpatrywane.
3. Niezgłoszenie roszczeń w ww. terminie oznacza zrzeczenie się przez Uczestnika wszelkich
roszczeń związanych z uczestnictwem w Konkursie.
4. Organizator rozpatrzy i powiadomi Uczestnika na piśmie e-mailem lub listem poleconym
o uwzględnieniu lub odrzuceniu jego reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania
reklamacji wraz ze wskazaniem uzasadnienia swojego rozstrzygnięcia.
5. Decyzja Organizatora w przedmiocie rozpatrzenia reklamacji jest ostateczna i wiążąca.

X. Przetwarzanie danych osobowych:
1. Uczestnik Konkursu oraz osoba działająca w jego imieniu wyrażają zgodę na
opublikowanie swojego imienia, nazwiska i wizerunku jako uczestnik Konkursu na stronie
Organizatora
www.teatrpolski.eu,
oraz
na
fanpage’u
Organizatora
https://www.facebook.com/TeatrPolskiWSzczecinie
2. W celu uczestnictwa w Konkursie konieczne jest podanie danych osobowych Uczestnika,
jak i opiekuna prawnego. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z
uczestnictwem w Konkursie, wyłonieniem zwycięzców Konkursu, doręczenia nagród, jak
również w celach sprawozdawczych, marketingowych. Dane mogą być udostępniane
jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Przysługuje
Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, modyfikacji,
zmiany lub żądania ich usunięcia. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do
realizacji ww. celów.
3. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Administratorem Państwa danych osobowych,
czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe
jest Teatr Polski w Szczecinie ul. Swarożyca 5 71-601 Szczecin.
4. Administrator Danych Osobowych będzie przetwarzał Dane Osobowe Uczestników
Konkursu w następującym zakresie: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.
5. Administrator Danych Osobowych informuje, że podstawą przetwarzania danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do
przeprowadzenia Konkursu, w tym postępowania reklamacyjnego. Podanie danych
osobowych jest dobrowolne, choć warunkuje możliwość udziału w Konkursie.
Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych, ich poprawiania, sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo
wniesienia sprzeciwu. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych narusza przepisy RODO,
Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru tj. Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
6. Dostęp do danych osobowych Uczestników będą mieli prawnie umocowani pracownicy i
współpracownicy Administratora, podmioty, którym Administrator ma obowiązek
przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa, a także podmioty biorące
udział w realizacji Konkursu, podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi
prawne, transportowe, dostarczające przesyłki kurierskie i pocztę oraz zapewniające
wsparcie z zakresu IT. Dodatkowo Administrator wskazuje, iż dane osobowe zwycięzców
i wyróżnionych w Konkursie w zakresie imienia i nazwiska będą publikowane na stronie
Internetowej www.teatrpolski.eu i będą widoczne dla każdego odwiedzającego tę stronę.
7. Uczestnik może cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach
związanych z przeprowadzeniem Konkursu wysyłając na adres e-mail:
zam.publiczne@teatrpolski.eu wiadomość o temacie "Cofnięcie zgody na przetwarzanie

danych w ramach Konkursu "Cypisek w Teatrze”, w treści wiadomości musi zostać
zawarty adres e-mail lub nr telefonu używany w Konkursie, oraz imię i nazwisko
Uczestnika. Cofnięcie takiej zgody jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie
oraz utratą prawa do jakiejkolwiek Nagrody.
8. W sprawie ochrony swoich danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z
Inspektorem Ochrony Danych (dalej „IOD”) Markiem Laskowskim pod adresem email:
zam.publiczne@teatrpolski.eu pod numerem telefonu 91 433 0075 wew. 30.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu „Cypisek w Teatrze”
Wiersz pt. ,,Cypisek w Teatrze’’
Konkurs mały, lekki, zgrabny
Rysunkowy, z wyobraźnią
Narysujcie nam kochani
Co ma związek z naszą bajką…
W bajce o nim nie mówimy
Ale był! I to nie spisek
Z Hanki i Rumcajsa serca
Zrodził syn się im Cypisek
Jak wyglądał, my nie wiemy…
Ale Wy nam podpowiecie!
Blondyn, szatyn, czy też rudy
Kredki w dłoń i rysujecie!
Potem te rysunki Wasze
Panie, Tatusiowie, Mamy
Niech przyniosą do Teatru
My wyboru dokonamy
Ten kto z pasją, sam stworzy
Wspomnianego tu Cypiska, a nie jakieś wywijasy
Szanse ma w konkursie wygrać
bilety na spektakl dla swej klasy!
Powodzenia Wam życzymy
Sami zaś nie przeszkadzamy
I herbatkę popijając
Na rysunki już czekamy!

KARTA ZGŁOSZENIA
Konkurs Plastyczny pt. ,,CYPISEK W TEATRZE’’
DANE AUTORA PRACY lub GRUPY

Imię, nazwisko lub nazwa grupy oraz wiek uczestnika
………………………… ………………………………………………………. ……… ………………………………………
……………………………………….……………………..
PRACA KONKURSOWA
Tytuł ……………………………………………………………………………………………………
Technika …………………………………………………………………………………………………
OPIEKUN ARTYSTYCZNY LUB OSOBA KONTAKTOWA (opcjonalnie)

Imię i nazwisko
……………………………………………………………………………………………….
Telefon ………………………………………
e-mail …………………………………………………….
PLACÓWKA
Nazwa ………………………………………………………………………………………….…………………………………………
…………………………………………………………………………
Telefon / E-mail ………………………………………………………………………………………
Oświadczam, że przyjmuje do wiadomości, iż:
1) administratorem danych osobowych jest; Teatr Polski w Szczecinie ul. Swarożyca 5 w Szczecinie Administrator
informuje, iż wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w osobie Marka Laskowskiego, email:
zam.publiczne@teatrpolski.eu. Więcej informacji na temat sposobu przetwarzania Twoich danych osobowych w
Instytucji, skontaktuj się z nami pod ww. adresem mailowym
2) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji celów Konkursu, wyłonienia zwycięzców Konkursu, doręczenia
nagród, przekazania do publicznej wiadomości celów konkursu oraz w celach związanych z realizacją statutowych
obowiązków Administratora danych.
3) dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich;
4) posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na
podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Żądania te można zgłaszać na adres
e-mail administratora danych lub pisemnie na adres siedziby administratora danych;
5) ma prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
6) podanie danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w Konkursie. Strona jest zobowiązana do ich podania, a
konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odmowa przyjęcia zgłoszenia do udziału w Konkursie;
7)

dane nie będą przetwarzane również w sposób zautomatyzowany.

………………………………
(data i czytelny podpis uczestnika konkursu/opiekuna, osoby pełnoletniej)

