REGULAMIN KONKURSU
TEATRZYK W TWOIM DOMU

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Regulamin określa zasady i warunki udziału w konkursie „Teatrzyk w Twoim domu” („Konkurs”).
2. Organizatorem Konkursu jest Nowohuckie Centrum Kultury, al. Jana Pawła II 232,
31‐913 Kraków, NIP: 675‐000‐65‐76, REGON 001002538 („Organizator”).
3. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Konkurs trwa od 28.12.2020 r. do 17.01.2021 r.
5. Zgłoszenia Konkursowe („Zgłoszenie”) są przyjmowane przez Organizatora od dnia
28.12.2020 r. do dnia 10.01.2021 r.
6. Regulamin Konkursu jest udostępniony do wglądu na stronie www.nck.krakow.pl.
7. Przed przystąpieniem do Konkursu uczestnik powinien zapoznać się z regulaminem Konkursu.
Przystąpienie do Konkursu przez uczestnika – rozumiane jako przesłanie wiadomości pocztą
elektroniczną ze Zgłoszeniem zgodnie z § 2 Regulaminu – jest równoznaczne z zapoznaniem się
z Regulaminem i jego akceptacją.

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSU / ZGŁOSZENIE KONKURSOWE
1. Celem Konkursu jest rozbudzanie zainteresowania dzieci teatrem oraz promocja aktywnego
spędzania wolnego czasu.
2. Uczestnicy Konkursu.
a. W Konkursie mogą wziąć osoby w każdym wieku – zarówno dzieci, jak i dorośli (warunek
konieczny: w zgłoszonej grupie musi być 1 dziecko do 12 roku życia).
3. Kryteria udziału w Konkursie.
a. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu przedstawienia w dowolnej technice
teatralnej i przesłanie nagrania do Organizatora Konkursu.
b. Maksymalny czas przedstawienia – 5 minut.
c. Film zgłoszony do Konkursu może zostać nakręcony przy pomocy telefonu komórkowego,
aparatu fotograficznego lub kamery.
d. Scenariusz, scenografia, rekwizyty, kostiumy oraz inne niezbędne akcesoria wykonywane są
we własnym zakresie przez uczestników Konkursu.
e. Każdy uczestnik Konkursu może zgłosić tylko jedno nagranie z materiałem Konkursowym.
f. Użyta w przedstawieniu muzyka (oprawa muzyczna, efekty dźwiękowe) musi być oryginalna
lub autorska, a Uczestnik posiadać do niej wszelkie prawa autorskie i pokrewne,
nieograniczone w żaden sposób na rzecz osób trzecich i może ją przenieść na rzecz
Organizatora.

4. Zakres tematyczny: Tematyka inscenizacji teatralnej musi być związana z zimą.
5. Zgłoszenia do udziału w Konkursie
a. Osoby pragnące wziąć udział w Konkursie powinny w terminie do 10.01.2021r. przesłać na
adres e‐mail: impresariat@nck.krakow.pl
 wypełniony formularz Konkursowy,
 link do nagrań z materiałem Konkursowym umieszczony na platformie WeTransfer lub
Myairbridge (dalej: „Nagranie”).
6. Każdy Uczestnik Konkursu, który nie spełnia przewidzianych Regulaminem wymogów
uprawniających go do uczestnictwa w Konkursu lub naruszy postanowienia Regulaminu, może
zostać wyłączony z Konkursu.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji podanych przez Uczestnika danych, w
szczególności poprzez żądanie okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość i wiek osoby
biorącej udział w Konkursie. Stwierdzenie niezgodności podanych danych może stanowić
podstawę do wyłączenia Uczestnika z Konkursu.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości powstałe w wyniku zakłóceń sieci
teleinformatycznych, treści przesyłane w Zgłoszeniu, indywidualne ustawienia urządzeń, za
pomocą których Uczestnik wysyła Zgłoszenie oraz sposoby ich konfiguracji, a także ustawienia
występujące u operatorów sieci, za pośrednictwem których są wysyłane Zgłoszenia.
9. Uczestnicy w całości pokryją wszelkie koszty i wydatki, jakie poniosą w związku z udziałem
w Konkursie. Organizator nie pokrywa żadnych kosztów związanych ze Zgłoszeniem.
10.Uczestnik oświadcza, iż rozumie jaki jest charakter Konkursu i jego formuła.

§ 3. PRZEBIEG KONKURSU
1. Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech etapach:
1) I ETAP: od 28.12.2020r. do 10.01.2021r. – dokonywanie Zgłoszeń do Konkursu;
2) II ETAP: od 10.01.2021r. do12.01.2021 r. – formalna i merytoryczna ocena przedstawień
konkursowych przez Organizatora Konkursu. Jury oceni m.in. zgodność z tematyką
Konkursu, kreatywność i poziom artystyczny.
3) III ETAP: od 13.01.2021r. do 17.01.2021r. – umieszczenie przez Organizatora Konkursu
wyróżnionych nagrań na oficjalnej stronie internetowej Nowohuckiego Centrum Kultury
oraz na Facebooku (@ncknh).
2. W Konkursie przewidziano nagrody: upominki rzeczowe (książki, gry) oraz vouchery do
wykorzystania w Nowohuckim Centrum Kultury.
3. Jury w swojej ocenie kierować się będzie następującymi kryteriami: kreatywność, atrakcyjność
wizualna, sposób rozwinięcia fragmentów historii przedstawionej przez Organizatora oraz
zaangażowanie rodziny.
4. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplom.
5. Jury ma prawo do innego podziału nagród.
6. Decyzje jury są ostateczne i niepodważalne.

§ 4. PRAWA AUTORSKIE
1. Wraz z przystąpieniem do Konkursu (rozumianym jako przesłanie Zgłoszenia na adres
Organizatora) Uczestnik udziela Organizatorowi niewyłącznej i nieodpłatnej licencji na czas
nieokreślony na korzystanie z jego wizerunku, głosu, zachowań, wypowiedzi oraz wszelkich
ewentualnych artystycznych wykonań i utworów utrwalonych w nagraniu przekazanym
w Zgłoszeniu w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dowolną techniką, wprowadzania do
pamięci komputera i sieci teleinformatycznych lub multimedialnych oraz publicznego
udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie
wybranym, wyłącznie w ramach użytku wewnętrznego Organizatora w celach związanych
z przeprowadzeniem Konkursu, archiwizacją, wraz z prawem udzielania dalszych zgód (sublicencji)
i zezwoleń na rzecz osób trzecich na polach eksploatacji określonych powyżej.
2. Uczestnik oświadcza, że Nagranie, jego elementy (w tym wykorzystana muzyka, ścieżka
dźwiękowa) oraz Wizerunek są i będą wolne od jakichkolwiek wad prawnych oraz że prawa
Uczestnika do eksploatacji Nagrania w zakresie określonym regulaminem nie podlegają
jakimkolwiek ograniczeniom ani nie naruszają praw osób trzecich. O ile w wypadku naruszenia
przez Uczestnika powyższego oświadczenia osoba trzecia zgłosi roszczenia lub zarzuty do
Organizatora lub następców w jego prawach dotyczące wykorzystywania Wizerunku zgodnie
z regulaminem, Uczestnik podejmie niezbędne kroki dla ochrony Organizatora i takich
następców przed takimi roszczeniami lub zarzutami, zwolni Organizatora lub następców
z odpowiedzialności oraz pokryje wszelkie koszty powstałe z tego tytułu oraz szkody
i odszkodowania wynikające z takich roszczeń lub zarzutów.
3. Uczestnicy Konkursu przyjmują do wiadomości i potwierdzają, iż z uwagi na cel udzielenia zgody,
o której mowa w § 4 powyżej oraz na wartość promocyjną związaną z udziałem w Konkursu,
z tytułu udzielania zgód i zezwoleń, o których mowa w regulaminie, Uczestnikom nie przysługuje
dodatkowe wynagrodzenie.

§ 5. DANE OSOBOWE
1. Administratorem danych jest Nowohuckie Centrum Kultury, al. Jana Pawła II 232, 31‐913 Kraków.
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (IOD): e‐mail: iodo@nck.krakow.pl lub listownie
na adres wskazany w pkt 1) powyżej.
3. Odbiorcami danych osobowych będą:
1) podmioty uprawnione do otrzymania danych na podstawie przepisów prawa,
2) osoby upoważnione przez Administratora danych,
3) podmioty, którym Administrator danych zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się
konieczność przetwarzania danych.
4. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej
celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów
prawa.
5. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
8. Uczestnicy Konkursu mają prawo do:
1) dostępu do treści danych osobowych oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu.
W takich sytuacjach prosimy o bezpośredni kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD),
2) wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj.
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych narusza
przepisy ogólnego rozporządzenia RODO.

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany lub przedłużenia Konkursu w razie
wystąpienia przyczyn od niego niezależnych.
2. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub
podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie wyłączone z Konkursu.
3. Przystąpienie uczestnika do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego
Regulaminu.
4. Dodatkowych informacji udziela Katarzyna Paśko (email: Katarzyna.pasko@nck.krakow.pl)
Załączniki
1. Formularz zgłoszeniowy

Załącznik nr 1 – formularz zgłoszeniowy
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Nazwa konkursu:

TEATRZYK W TWOIM DOMU

Nazwa grupy:

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

Tytuł przedstawienia:

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

Danie osoby pełnoletniej zgłaszającej prezentację:
Imię i nazwisko:
Numer telefonu:
Adres e‐mail:

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

Danie uczestników konkursu:
Dziecko
Imię i nazwisko (wiek):
Imię i nazwisko (wiek):
Imię i nazwisko (wiek):

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

Dorośli
Imię i nazwisko:
Imię i nazwisko:

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

1.

2.

Wyrażam zgodę na nieodpłatne publikowanie nagrania z materiałem Konkursowym na stronie internetowej
Nowohuckiego Centrum Kultury i/lub w mediach społecznościowych będących w dyspozycji Nowohuckiego
Centrum Kultury.
Jako opiekun prawny w/w dziecka/dzieci wyrażam zgodę na jego/ich udział w Konkursie, którego
organizatorem jest Nowohuckie Centrum Kultury.
............................
Podpis osoby zgłaszającej prezentację

3. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie przepływu takich danych (RODO) oraz zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych (t.j.Dz.U.2018.1000 z dnia 2018.05.24) wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych osób wskazanych w formularzu
zgłoszeniowym w celu zorganizowania i przeprowadzenia przez Nowohuckie Centrum Kultury
Konkursu, w tym do zidentyfikowania Uczestników Konkursu i innych osób związanych
z przeprowadzeniem Konkursu oraz do wyłonienia laureatów Konkursu.
............................
Podpis osoby zgłaszającej prezentację

4. Wyrażam zgodę na nieodpłatne publikowanie mojego wizerunku oraz wizerunku osób
wskazanych w formularzu zgłoszeniowym w niekomercyjnych materiałach prezentujących
działalność NCK, na stronie internetowej oraz w drukowanych, video i filmowych materiałach
informacyjnych.
............................
Podpis osoby zgłaszającej prezentację

5. Udzielam Organizatorowi niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na czas nieokreślony na warunkach
określonych w § 4ust. 1 i nast. Regulaminu.
............................
Podpis

