REGULAMIN KONKURSU „MAŁY TEATR LALEK”
w ramach projektu „Kulturalne Pendolino”

ORGANIZATOR: Szprotawski Dom Kultury
ul. Mickiewicza 1, 67-300 Szprotawa
tel. 68 376 24 01 lub 500 202 218
strona internetowa: www.szdk.pl e-mail:szdk@szdk.pl
TERMIN DOSTARCZENIA PRAC: 20.09.2021 r.
ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU: 23.09.2021 r.

Cele konkursu:
1. Inspirowanie dzieci z Gminy Szprotawa do twórczej aktywności.
2. Rozwijanie zainteresowań sztuką teatralną.
3. Budzenie wrażliwości na otaczający świat.

Warunki uczestnictwa:
1. Konkurs adresowany jest do dzieci z Gminy Szprotawa w następujących kategoriach
wiekowych:
 dzieci w wieku przedszkolnym
 uczniowie klas 1-3 szkoły podstawowej
2. W wymienionych kategoriach dopuszcza się prace indywidualne i zbiorowe, przy czym
praca zbiorowa może liczyć maksymalnie 3 wykonawców. Każdy uczestnik lub grupa
może zgłosić tylko jedną pracę.
3. Tematem konkursu jest Lalka Teatralna (pacynka, marionetka, hawajka, itp.):
 praca musi mieć formę przestrzenną (nie może być to rysunek)
 praca musi być wykonana własnoręcznie przez dzieci biorące udział w konkursie.
Niedopuszczalne jest użycie gotowych lalek lub ich przekształcanie.
4. Prace nie spełniające powyższych kryteriów nie będą oceniane w konkursie.
5. Zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za uznanie warunków regulaminu, wyrażenie
zgody na publikowanie danych osobowych i wizerunku zgodnie z ustawą z dnia
28.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr.133 poz. 883) oraz rozszerzenie
praw autorskich oraz majątkowych na rzecz Szprotawskiego Domu Kultury.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania prac w celu stworzenia wystawy
pokonkursowej. Prace należy odebrać od 18.10.2021 r. do 23.10.2021 r. Po tym terminie
prace zostaną zniszczone.

Zasady zgłaszania prac konkursowych:
1. Prace konkursowe należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 20.09.2021 roku
do godz. 15.00 do sekretariatu Szprotawskiego Domu Kultury.
2. Do pracy konkursowej należy dołączyć wypełnioną Kartę Zgłoszenia oraz metryczkę
(imię i nazwisko autora/autorów). Metryczkę należy solidnie przymocować do pracy w
dowolny sposób tak, aby umożliwić identyfikację autora/autorów.
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Kryteria oceny prac konkursowych:
1. Prace konkursowe oceniać będzie jury powołane przez organizatora.
2. Jury ocieniać będzie między innymi: pomysłowość, estetykę pracy oraz trwałość
konstrukcji, ogólne wrażenie artystyczne, dobór i wykorzystanie materiałów, wkład
pracy.
3. Decyzja jury jest niepodważalna i ostateczna.
4. Autorzy najciekawszych prac będą uczestniczyć w kulturalnej podróży w ramach
projektu „Kulturalne Pendolino” - STACJA III (Teatr Lalek we Wrocławiu, Centrum
Edukacji „Hydropolis” we Wrocławiu)
5. Wyniki konkursu będą zamieszczone najpóźniej 24.09.2021 roku na stronie internetowej
Szprotawskiego Domu Kultury, profilu społecznościowym FB.
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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY „MAŁY TEATR LALEK”
w ramach projektu „Kulturalne Pendolino”

Imię i nazwisko dziecka/dzieci .…..…………………..…………………………………….……
Kategoria wiekowa:
□ przedszkole

□ klasa I – III szkoły podstawowej

Szkoła, placówka, stowarzyszenie, itp.:
………………………..……………………………………………...…………………………
Opiekun (imię, nazwisko, tel. kontaktowy, e-mail)
……..………………….……...…………….…………………………….……………………
…………………………………………………………………………………………………
Telefon .....……………………………..……………………………………………………….
Skąd dowiedziałeś/aś się o konkursie? ..................................................................……………
………………………………………………..…………………………...........………………

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu i akceptuję jego postanowienia.
………………………………………………………………….
data i podpis opiekuna/rodzica

Oświadczam, że przyjmuje do wiadomości, iż :
1. administratorem danych osobowych jest Szprotawski Dom Kultury ul. Mickiewicza 1,
67-300 Szprotawa;
2. dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z konkursem oraz promocją na
stronie internetowej SzDK oraz fanpage SzDK.
3. dane osobowe nie będą przekazywane do innych podmiotów za wyjątkiem mediów i
partnerów w celach promocyjnych.
4. uczestnik 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 ( IOD@szdk.pl) lub pisemnie na adres siedziby
administratora danych;
5. ma prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych
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jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
6. podanie danych osobowych jest warunkiem przystąpienia do konkursu.
7. dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany

……….………..………………………………………
data i podpis opiekuna/rodzica

Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka podczas organizowanego
konkursu przez Szprotawski Dom Kultury celach promocyjnych związanych z
upowszechnianiem działalności Szprotawskiego Domu Kultury na stronach internetowych SzDK
i partnerów, mediów. Brak zgody jest równoznaczne z niemożliwością udziału w konkursie
…………..…………………………….………………
data i podpis opiekuna/rodzica
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