Idziemy w dobrym kierunku!

Konkurs na motyw przewodni
Regionalnego Konkursu Małych Form Teatralnych „Teatroida”
Regulamin
I.
1.
2.
3.
4.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1
Niniejszy REGULAMIN określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs na motyw przewodni Regionalnego Konkursu Małych Form Teatralnych
„Teatroida” (KONKURS).
Organizatorem KONKURSU (zwanym dalej ORGANIZATOREM) jest Fundacja Klub KONTRA z siedzibą w Bytomiu 41–902, plac Sikorskiego 1
(budynek IV Liceum Ogólnokształcącego im. B. Chrobrego w Bytomiu), zwana dalej FUNDACJĄ.
Celem KONKURSU jest przygotowanie graficznego motywu przewodniego Regionalnego Konkursu Małych Form Teatralnych TEATORIDA.
REGULAMIN w jego pełnym brzmieniu będzie dostępny do wglądu w siedzibie ORGANIZATORA, na jego stronie internetowej oraz u osób
odpowiedzialnych za przeprowadzenie KONKURSU w szkole, o ile taka osoba zwróci się do ORGANIZATORA o przesłanie tekstu REGULAMINU
bądź udostępni zainteresowanym tekst zamieszczony na stronie internetowej www.klubkontra.pl.
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WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE
§ 2 UCZESTNICY KONKURSU
W Konkursie może wziąć udział każdy zainteresowany, bez jakichkolwiek ograniczeń (dalej: UCZESTNIK).
Udział w KONKURSIE jest dobrowolny i bezpłatny.
§ 3 PRACA KONKURSOWA
Zadaniem UCZESTNIKA będzie zaproponowanie dowolnego autorskiego graficznego motywu przewodniego (np. symbol, logo, koncepcja
kolorystyczna), który będzie mógł zostać wykorzystany przy realizacji kolejnych edycji Regionalnego Konkursu Małych Form Teatralnych
TEATROIDA.
Praca może zostać wykonana w dowolnej formie (np. projekt komputerowy, rysunek, wycinanka etc.).
UCZESTNIK może zgłosić dowolną ilość prac.
UCZESTNIK przekazuje prawa autorskie do pracy, a tym samym wyraża zgodę na bezterminowe nieodpłatne dowolne wykorzystywanie przez
ORGANIZATORA przesłanej pracy, w tym na skracanie, modyfikację, publikację w dowolnym typie medium oraz udostępnienie innym
podmiotom współpracującym z ORGANIZATOREM.
§ 4 ZGŁOSZENIA
UCZESTNIK dokonuje zgłoszenia w formie elektronicznej do ostatniego dnia przyjmowania zgłoszeń, podając dane zgodne z załączoną kartą
zgłoszeniową (Załącznik nr 1), wyrażając zgodę na ich przetwarzanie, wykorzystywanie i upublicznienie w dowolnym medium, w tym na stronie
internetowej ORGANIZATORA oraz Partnerów, w prasie, materiałach informacyjnych oraz podczas finału imprezy.
Zgłoszenia można składać do czwartku, 17 maja 2018 roku, do godziny 23:59, do ORGANIZATORA elektronicznie – formularze do uzupełnienia
znajdują się na stronie teatroida.klubkontra.pl. Możliwe jest także dostarczenie zgłoszenia w wersji papierowej (prace mogą być nagrane na
płytę CD / DVD):
a. osobiście, w siedzibie ORGANIZATORA, w godzinach otwarcia Biura FUNDACJI podanych na www.klubkontra.pl;
b. drogą pocztową (decyduje data wpływu do siedziby ORGANIZATORA) na adres: Fundacja Klub KONTRA, plac Sikorskiego 1, 41–902 Bytom
z dopiskiem „motyw przewodni”.
Jeden UCZESTNIK wypełnia tylko jeden formularz zgłoszeniowy, niezależnie od liczby prac.
ORGANIZATOR ma możliwość zmiany terminu przyjmowania zgłoszeń, o czym poinformuje na swojej stronie internetowej najpóźniej na 3 dni
przed upływem nowego terminu.
Zgłoszenia elektroniczne mogą zostać uzupełnione o podpis (pieczęć nie jest wymagana) najpóźniej w dniu KONKURSU.
UCZESTNIK może nadesłać dowolną liczbę prac, jednak nagrodzony może zostać tylko jeden raz.
Wśród Uczestników KONKURSU nie mogą być osoby współpracujące z ORGANIZATOREM i/lub członkowie ich najbliższej rodziny.
Pytania związane z KONKURSEM należy kierować do osób odpowiedzialnych za jego przeprowadzenie drogą mailową na adres
teatroida@klubkontra.pl bądź telefonicznie pod numerem 506 402 929.
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KRYTERIA OCENY
§ 5 JURY
Oceny prac UCZESTNIKÓW dokona powołane przez ORGANIZATORA Jury, biorąc pod uwagę w szczególności
innowacyjność, kreatywność i jakość pracy.
Wyniki zostaną przekazane ORGANIZATOROWI po zakończeniu oceny i nie wymagają uzasadnienia.
JURY ma prawo do zdyskwalifikowania UCZESTNIKA KONKURSU, jeśli nastąpi naruszenie REGULAMINU.
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NAGRODY
§6
Wśród wszystkich UCZESTNIKÓW JURY wybierze zwycięzców, którym zostaną wręczone nagrody przygotowane przez ORGANZIATORA.
W przypadku, gdy decyzją JURY jedynie część UCZESTNIKÓW zasługiwać będzie na nagrody i wyróżnienia i/lub liczba UCZESTNIKÓW będzie
mniejsza niż ilość nagród i wyróżnień – niezależnie od rodzaju nagrody i wyróżnienia – JURY przysługiwało będzie prawo nie przyznania części
nagród.
Nagrody i wyróżnienia nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent.

§7
Decyzja JURY co do wyboru zwycięzców KONKURSU jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu. W przypadku otrzymania przez Organizatorów i/lub
JURY i/lub któregokolwiek z członków JURY informacji po lub przed przyznaniem przez JURY którejkolwiek z nagród wskazanych w niniejszym
REGULAMINIE, że w jakikolwiek sposób zostało naruszone prawo lub postanowienia niniejszego REGULAMINU bądź na mocy decyzji JURY
ORGANIZATOROM przysługuje prawo bądź do wstrzymania się z przekazaniem nagrody do czasu wyjaśnienia wątpliwości, bądź do odmowy
przekazania nagrody danemu UCZESTNIKOWI i przekazania jej na rzecz innego UCZESTNIKA KONKURSU lub do podjęcia decyzji o nieprzyznawaniu
nagrody w ogóle, bądź w przypadku nagród już przekazanych – domagania się ich zwrotu. W takim przypadku zastosowanie znajdą odpowiednie
przepisy kodeksu cywilnego.
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OGŁOSZENIE WYNIKÓW
§8
Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbędzie się podczas Gali Finałowej VIII Regionalnego Konkursu Małych Form Teatralnych
„TEATROIDA” organizowanej w Bytomiu.
O ewentualnej zmianie terminu i miejsca rozdania nagród UCZESTNICY zostaną niezwłocznie poinformowani.
W przypadku nieobecności Zwycięzcy na Gali Finałowej KONKURSU istnieje możliwość odbioru nagrody w siedzibie ORGANIZATORA
w godzinach pracy Biura po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym, jednak nie później, niż do dnia 15 września 2018 roku. Po tym terminie
nagroda przepada na rzecz ORGANIZATORA, a UCZESTNIK nie może domagać się jej wydania. ORGANZIATOR nie przewiduje wysyłki nagród
laureatom nieobecnym na Gali Finałowej.
Nagrody będą wręczane przez ORGANZIATORA bądź osobę przez niego wyznaczoną.
§9
ORGANIZATOR nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione przez ORGANIZATORA działania Sponsorów, Patronów i innych Instytucji
uniemożliwiających zorganizowanie KONKURSU.
ORGANIZATOR KONKURSU zapewnia sobie prawo do wykorzystania nadesłanych prac w dowolnym medium, w tym np. na łamach prasy, swojej
stronie internetowej i w innych miejscach, które mogą przyczynić się do promocji działalności ORGANIZATORA.

3.
4.

VI.
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
Wszelkie reklamacje z tytułu organizowanego KONKURSU, które mogą być wnoszone przez jej UCZESTNIKÓW, powinny być składane
ORGANIZATOROWI na piśmie najpóźniej do 7 (siedmiu) dni od momentu ogłoszenia wyników przez JURY.
ORGANIZATOR w terminie 2 (dwóch) tygodni od otrzymania reklamacji rozpatrzą ją i pisemnie (listownie lub elektronicznie) poinformuje
Zgłaszającego o zajętym stanowisku.
Wszelkie spory rozstrzyga ORGANZIATOR. Stanowisko zajęte przez ORGANZIATORA jest ostateczne.
W sprawach nie ujętych REGULAMINEM zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

1.

Formularz zgłoszeniowy.

1.
2.

VII.

ZAŁĄCZNIKI
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Formularz zgłoszeniowy – MOTYW PRZEWODNI
Regionalny Konkurs Małych Form Teatralnych „Teatroida”
Załącznik 1.

Proszę wypełnić drukowanymi literami
I.

Dane Uczestnika
imię:
nazwisko:
data urodzenia:
 nie dotyczy

szkoła i klasa:
ulica, nr domu, mieszkania:
kod pocztowy:
miasto:
telefon stacjonarny:
telefon komórkowy:
adres e–mail:
skąd wiesz o Konkursie?
Kategoria:

 szkoła

 Znajomi

 Facebook

 strona Fundacji

 inne (jakie)

Dane Instytucji Zgłaszającej / Opiekuna
Szkoła (nazwa i typ)
/ Imię i nazwisko Opiekuna
Adres szkoły:

 nie dotyczy

Imię i nazwisko Opiekuna
zgłaszającego na konkurs

e-mail Opiekuna:

Pieczęć instytucji delegującej
telefon:

II. Twórczość Uczestnika
Tytuł pracy:
kolejne prace można wypisać
na drugiej stronie formularza

Informacje dodatkowe:
niewymagane
dodatkowy opis znaczenia pracy,
uzasadnienie formy etc.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Oświadczam, że jestem autorem zgłoszonej pracy / zgłoszonych prac.
Wyrażam zgodę na bezterminowe nieodpłatne dowolne wykorzystywanie przez Fundację Klub KONTRA przesłanej pracy, w tym na skracanie, modyfikację oraz udostępnienie innym podmiotom
współpracującym z Fundacją.
Oświadczam, że podane wyżej moje dane osobowe są zgodne z prawdą. Posiadam dokument tożsamości ze zdjęciem (ważna legitymacja szkolna, dowód osobisty) umożliwiający zweryfikowanie danych
osobowych.
Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z REGULAMINEM i go akceptuję.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie moich danych osobowych do celów informacyjnych i marketingowych przez Fundację Klub KONTRA, w tym na upublicznienie mojego nazwiska w celu
przeprowadzenia KONKURSU oraz prezentację mojego wizerunku wraz z danymi na zasadach określonych w REGULAMINIE.
Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody na otrzymywanie materiałów informacyjnych na wskazany adres/telefon. Jednocześnie przysługują mi wszystkie prawa zapisane w Ustawie o Ochronie Danych Osobowych
– w tym do wglądu oraz zmiany danych

_________________________, ______. ______.2018 roku
miejscowość,
data

_______________________________________
czytelny podpis
_______________________________________
podpis Opiekuna (dotyczy osób nieletnich)
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