
REGULAMIN KONKURSU 

 

I.  Organizator  

 

Organizatorem konkursu jest Teatr Pinokio w Łodzi, ul. Kopernika 16, 90-503 Łódź, samorządowa             

instytucja kultury, której organizatorem jest Miasto Łódź (statut nadany uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi              

Nr XLV/888/12 z dnia 5 lipca 2012 r.), wpisany do Rejestru Instytucji Kultury pod numerem RIK UMŁ                 

18/94, REGON: 000279605, NIP: 724-000-15-92. 

 

II. Adresat 

 

1. Adresatem konkursu są widzowie spektaklu “Pokolorowanki” z repertuaru Teatru Pinokio w Łodzi,            

którzy wezmą udział w warsztatach, które odbędą się po zakończeniu spektaklu,  

2. Spektakl, o którym mowa w pkt. 1 odbędzie się w terminach: 17.10.2020 r., 18.10.2020 r.,               

24.10.2020 r. 

 

III. Cel konkursu 

 

Celem organizowanego konkursu jest:  

1. Wyłonienie najlepszej pracy plastycznej, która posłuży jako wzór plakatu do spektaklu           

„Pokolorowanki” z repertuaru Teatru Pinokio w Łodzi. 

2. Rozwijanie talentów artystycznych   

3. Rozwijanie wyobraźni oraz twórczego, kreatywnego myślenia 

4. Rozwijanie wrażliwości estetycznej 

 

IV.  Przedmiot konkursu  

 

1. Przedmiotem konkursu jest stworzenie i nieodpłatne przeniesienie majątkowych praw autorskich          

do pracy plastycznej, która posłuży jako wzór plakatu do spektaklu „Pokolorowanki” z repertuaru             

Teatru Pinokio w Łodzi, poprzez wykorzystanie pracy lub jej elementu, w tym jej przetwarzanie na               

potrzeby wykonania projektu graficznego plakatu do spektaklu.  

2. Praca, o której mowa w pkt 1. zostanie wykonana podczas warsztatów, które odbędą się              

bezpośrednio po spektaklu. 

3. Praca powinna nawiązywać do spektaklu „Pokolorowanki” z repertuaru Teatru Pinokio w Łodzi. 

4. Praca może być wykonana w dowolnej technice, w formacie A3.  

5. Jeden uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę plastyczną. 

6. Praca konkursowa nie może zawierać słów lub gestów wulgarnych, treści obraźliwych,           

naruszających dobra osobiste oraz treści sprzecznych z prawem i powszechnie przyjętymi           

normami obyczajowymi. 

7. Wykonując Pracę Konkursową Uczestnik jednocześnie potwierdza, że jest twórcą przesłanej          

Pracy Konkursowej oraz przyjmuje na siebie roszczenia, które mogłyby zostać skierowane           

przeciwko Organizatorowi, z tytułu naruszenia praw autorskich lub innych praw. 

 

 

 



V. Warunki udziału w konkursie 

 

Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest: 

1. zakup biletu na spektakl „Pokolorowanki” z repertuaru Teatru Pinokio w Łodzi w terminach:             

17.10.2020 r., 18.10.2020 r., 24.10.2020 r. 

2. Uczestnictwo w warsztatach, które odbędą się bezpośrednio po spektaklu w terminach           

określonych w pkt. 1. 

3. Oddanie w siedzibie Teatru karty zgłoszeniowej do konkursu wraz z pracą konkursową oraz             

podpisaną przez rodzica/opiekuna prawnego:  

a. klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych,  

b. wypełnionym oświadczeniem rodzica/opiekuna prawnego,  

stanowiące kolejno załączniki nr  1 i 2 niniejszego Regulaminu. 

  

VI. Termin przyjmowania prac 

 

1. Uczestnicy oddają swoje prace konkursowe bezpośrednio po warsztatach.  

2. Prace przysyłane drogą tradycyjną, elektroniczną bądź w jakikolwiek inny sposób, z naruszeniem            

zasad niniejszego Regulaminu, nie będą uwzględniane w konkursie. 

 

VII.  Zasady przyznawania nagród  

 

1. Wyboru nagrodzonych prac dokonają widzowie: będą przyznawać głosy pracom umieszczonym          

w przestrzeni foyer Organizatora oraz opublikowanym w mediach społecznościowych         

Organizatora. 

2. Głosy będą zbierane do dnia 30.11.2020 r. 

3. W konkursie zostaną wyłonione trzy wyróżnione prace, których Autorzy otrzymają nagrody. 

4. Spośród trzech wyróżnionych prac Jury w składzie: Monika Bojanowska (pracownia plastyczna),           

Marta Magalska (specjalistka ds. edukacji), Patrycja Terciak (kierowniczka działu produkcji i           

promocji) i Piotr Osak (aktor Teatru Pinokio w Łodzi) wybierze jedną, najciekawszą pracę, która              

zostanie wykorzystana jako wzór graficzny plakatu spektaklu „Pokolorowanki” z repertuaru Teatru           

Pinokio w Łodzi. Przy dokonywaniu wyboru Jury kierować się będzie przede wszystkim stopniem             

nawiązania pracy do tematu Spektaklu, jej oryginalnością oraz jakością wykonania. 

5. Wykorzystanie pracy, o której mowa w pkt. 4. poprzedzi zawarcie przez Organizatora z             

rodzicem/opiekunem prawnym Uczestnika umowy o przeniesieniu praw autorskich majątkowych,         

będącą załącznikiem nr 3 niniejszego Regulaminu. 

6. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 6.12.2020 r. za pośrednictwem mediów           

społecznościowych Organizatora. 

7. Z Autorami nagrodzonych prac Organizator skontaktuje się telefonicznie w celu ustalenia           

szczegółów.  

 

VIII. Przekazanie nagród 

 

1. Nagrody zostaną przekazane laureatom indywidualnie, po wcześniejszym kontakcie        

telefonicznym. 



2. Wydanie nagrody zwycięzcy konkursu nastąpi w chwili podpisania umowy, o której mowa w             

Rozdziale VII pkt 5. niniejszego Regulaminu. 

 

IX. Prawa autorskie 

 

1. Z chwilą oddania pracy konkursowej Organizatorowi, Organizator nabywa własność pracy          

konkursowej zgłoszonej przez Uczestnika na konkurs. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do nabycia praw autorskich majątkowych zwycięskiej pracy,           

zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz             

innych aktualnie obowiązujących przepisów prawa. 

3. Nabycie praw, o których mowa w pkt. 2. Odbędzie się w drodze zawarcia umowy o przeniesienie                

praw autorskich majątkowych, stanowiąca załącznik nr 3 niniejszego Regulaminu. 

 

V. Postanowienia końcowe 

1. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.  

2. Reklamacje dotyczące przebiegu konkursu można przesyłać na adres mailowy         

promocja@teatrpinokio.pl . W terminie 14 dni od daty ogłoszenia jego wyników. 

3. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonywania zmiany zasad Konkursu, w tym treści           

niniejszego regulaminu Konkursu w trakcie trwania, jeśli jest to niezbędne dla prawidłowego i             

zgodnego z prawem przeprowadzenia Konkursu. W takim przypadku Organizator zobowiązany          

jest poinformować Uczestników Konkursu o treści zmian Regulaminu i terminie ich wprowadzenia            

w postaci zamieszczenia zmienionego Regulaminu na stronie www.teatrpinokio.pl , tak by każdy            

Uczestnik miał możliwość zapoznania się z nowymi postanowieniami Regulaminu i podjęcia           

decyzji, co do uczestnictwa w tym Konkursie lub odstąpienia od udziału w nim. Organizator              

zastrzega sobie również prawo do odwołania Konkursu, z zastrzeżeniem, że odwołanie nie może             

mieć wpływu na prawa już nabyte przez jego Uczestników. 

 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 – Klauzula informacyjna 

Załącznik nr 2 – Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego 

Załącznik nr 3 – Umowa o przeniesienie praw autorskich majątkowych 
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