REGULAMIN KONKURSU
dla uczniów szkół podstawowych i przedszkoli, związanego z premierą online spektaklu w wersji
filmowej pt. „Muzeum skarbów” w reż. Anety Wróbel

I Postanowienia ogólne
1. Konkurs organizowany jest przez Teatr Baj w Warszawie, instytucję kultury miasta stołecznego
Warszawy, dalej zwanym Organizatorem, z siedzibą w Warszawie (03-719) przy ul. Jagiellońskiej 28
dalej zwanym Organizatorem.
2. Komunikaty oraz informacje dotyczące Konkursu publikowane będą na stronie internetowej
www.teatrbaj.pl
3. Wszelkie pytania dotyczące konkursu należy kierować na adres e-mail: bow@teatrbaj.pl
II Czas trwania
1. Konkurs rozpoczyna się 7 października 2020 r., a termin zakończenia Konkursu (dostarczenia prac
do Organizatora) upływa w nieprzekraczalnym terminie do 24 października 2020 r.
2. Prace należy przesłać na adres: bow@teatrbaj.pl. Organizator informuje, że prac nie należy
przesyłać drogą pocztową (pocztą tradycyjną).
3. Materiał konkursowy przesłany po terminie określonym w ust 1 nie będzie brał udziału w konkursie.
III Cel Konkursu
Głównym celem Konkursu jest:
Pobudzenie kreatywności dzieci i promocja sztuki teatru poprzez zachęcenie najmłodszych do
uczestnictwa w spektaklu w wersji filmowej prezentowanego online.
Celem szczegółowym konkursu jest wyłonienie najbardziej oryginalnych i ciekawych minirecenzji
teatralnych w formie krótkiego tekstu (minimalnie 2, maksymalnie 6 zdań) dotyczących spektaklu w
wersji filmowej „Muzeum skarbów” w reż. Anety Wróbel.
IV Zadanie Konkursowe
1. Uczestnicy konkursu mają za zadanie zrecenzować, w bardzo krótkiej formie, swój ulubiony
odcinek, kilka odcinków bądź cały spektakl w wersji filmowej pt. „Muzeum skarbów”.
2. Każda praca konkursowa będzie liczyć minimalnie 2, a maksymalnie 6 zdań.
3. Konkurs podzielony jest na 2 kategorie wiekowe:
• dzieci od 4 do 6 roku życia
• dzieci od 7 do 10 roku życia.
4. W każdej z kategorii wiekowej prace mogą zostać wysłane:
• indywidualnie – wtedy uczestnikiem konkursu jest dziecko reprezentowane przez opiekuna,
• grupowo – wtedy uczestnikiem konkursu jest
klasa bądź grupa reprezentowana przez
nauczyciela bądź pedagoga.
5. Minirecenzje mogą zostać przygotowane pod opieką merytoryczną nauczycieli, pedagogów a także
rodziców. Organizator ma nadzieję, że zwłaszcza młodsze dzieci będą mogły liczyć na pomoc
dorosłych przy zapisaniu ich opinii o spektaklu.
6. Tematyka minirecenzji musi dotyczyć „Muzeum skarbów” i nawiązywać przynajmniej do jednego z
odcinków.
7. Praca konkursowa nie może naruszać praw autorskich, dóbr osobistych oraz prawa do prywatności
osób trzecich.
8. Prace nagrodzone w konkursie będą udostępnione i rozpowszechnione przez Organizatora na
zasadach licencji otwartej, pozwalającej na użytkowanie, kopiowanie i rozpowszechnianie w/w
efektów prac na warunkach niekomercyjnych.
9. Licencja udzielona na niniejszy utwór, o której mowa w ust 8, zezwala Organizatorowi na
nieograniczone czasowo i terytorialnie w celach i na warunkach niekomercyjnych korzystanie,
utrwalanie, kopiowanie rozpowszechnianie prac oraz ich nadawanie i reemitowanie, a także

publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie
przez siebie wybranym, w tym udostępnianie w sieci internet i/lub intranet oraz w telewizji ,
rozpowszechnianie w gazetach, czasopismach, książkach, katalogach, wydawnictwach materiałach
reklamowych w celach reklamowych i promocyjnych, w tym w szczególności na ulotkach
reklamowych, plakatach, wprowadzanie do pamięci komputera i sieci multimedialnych, jakąkolwiek
techniką, w tym w sieci Internet na stronie internetowej Teatru, na portalach społecznościowych
w tym na portalu Facebook oraz poprzez rozpowszechniane w siedzibie Teatru i poza nią tak by
każdy miał dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
10. Organizator ma prawo do wykonywania praw zależnych na zasadach określonych w ust 9.
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V Zgłoszenie
W każdej z kategorii wiekowej prace mogą zostać zgłoszone na 2 sposoby:
indywidualnie – przez rodzica bądź opiekuna uczestnika konkursu,
grupowo – przez nauczyciela bądź pedagoga.
Jedna praca może zostać zgłoszona tylko jeden raz – albo indywidualnie albo grupowo.
Prace należy wysłać na adres bow@teatrbaj.pl. Przyjmowane będą zarówno prace wysłane w
treści maila, jak i wysłane w pliku tekstowym.
Praca powinna być podpisana imieniem, nazwiskiem i wiekiem Uczestnika.
Do prac należy dołączyć Kartę zgłoszenia, której wzór stanowi Załącznik nr 1 (Karta dla
uczestników indywidualnych) i Załącznik nr 2 (Karta dla uczestników grupowych) do Regulaminu
oraz w przypadku uczestników grupowych, także oświadczenia opiekunów uczestników, których
wzór stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu.
Karta zgłoszenia, o którym mowa w pkt. 5 powinna być podpisana przez przedstawiciela
ustawowego dziecka (w przypadku zgłoszenia indywidualnego) bądź przez nauczyciela lub
pedagoga (w przypadku zgłoszenia grupowego) i przesłana w formie skanu (ewentualnie zdjęcia).
Brak podpisanej Karty bądź oświadczenia będzie skutkował niedopuszczeniem pracy do udziału w
Konkursie.

VI Wyniki Konkursu
Ocena prac nastąpi do 29 października przez Jury złożone z pracowników merytorycznych Teatru
Baj.
Ogłoszenie wyników nastąpi do 31 października na stronie internetowej Teatru Baj. Wyniki
zostaną opublikowane wraz z nagrodzonymi pracami.
Nagrody rzeczowe (gadżety teatralne) zostaną przesłane laureatom indywidualnym za
pośrednictwem poczty polskiej. Dodatkową nagrodą indywidualną dla laureatów będzie
możliwość rozmowy telefonicznej bądź wideokonferencji z ulubionym bohaterem „Muzeum
skarbów”.
Nagrodą dla klasy i/lub grupy, które prześlą najwięcej najciekawszych minirecenzji będą lekcje
teatralne online prowadzone przez aktorów Teatru Baj. Termin przeprowadzenia lekcji zostanie
ustalony indywidualnie, jednak nie później niż do końca sezonu teatralnego 2020/21.
Prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w Regulaminie nie będą ocenianie
przez Jury Konkursu (zostaną zdyskwalifikowane).
We wszystkich sprawach nieuregulowanych decyduje Jury Konkursu.
O liczbie nagrodzonych prac zadecyduje Jury Konkursu.
Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.
Autorzy zachowują prawo do samodzielnej publikacji swojej pracy pod warunkiem, że
w publikacji zamieszczą informację o następującej treści: Praca została przygotowana na konkurs
dotyczący spektaklu w wersji filmowej pt. „Muzeum skarbów” w reż. Anety Wróbel organizowany
przez Teatr Baj w Warszawie.

VII Przetwarzanie danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych jest Teatr Baj z siedzibą w Warszawie ul. Jagiellońska 28.
2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony danych: inspektor.do@teatrbaj.pl.
3. Do kompetencji Inspektora Ochrony Danych nie należy udzielanie informacji na temat
organizowanego konkursu.
4. Dane osobowe podane przez Uczestnika konkursu, będą przetwarzane w celu organizacji,
przeprowadzenia i promocji Konkursu, publikacji informacji o laureatach Konkursu oraz ich prac
na stronie internetowej Teatru Baj na portalach społecznościowych faceebook czy w działalności
edukacyjno-informacyjnej oraz w mediach w związku z promocją działalności edukacyjnej Teatru
Baj a także w celach archiwizacyjnych zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L119 z4 maja 2016 r., str. 1oraz Dz. U. UE
L127 z 23 maja) o ochronie danych osobowych, zwanego dalej RODO.
5. Dane osobowe zbierane są na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 ust.1 lit a ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych (RODO) na potrzeby organizacji i przeprowadzenia konkursu
oraz opublikowania informacji o laureatach konkursu. Administrator przetwarza wskazane dane
osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, którym jest umożliwienie uczestnikom
Konkursu wzięcia w nim udziału, umożliwienie przeprowadzenia konkursu, opublikowanie
informacji o laureatach i archiwizację dokumentów.
6. Dane osobowe przechowywane będą zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz. U. z2019 r. poz. 553) – przez czas określony
w tych przepisach.
7. Uczestnicy mają prawo do żądania od Administratora:

dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania,

wnoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,

przenoszenia danych,

cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do organu nadzorczego. Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia Administratorowi
zorganizowania Konkursu, powiadomienia laureatów o wynikach konkursu i przyznaniu nagród
oraz przetwarzaniem danych w związku z prowadzoną działalnością edukacyjno-informacyjną.
Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez Administratora jest brak
możliwości brania udziału w konkursie.
9. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
10. Nie przekazujemy danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
11. Zgłoszenie się do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

Załącznik Nr 1
KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA INDYWIDUALNEGO:
1. Zgłaszam do udziału w konkursie pracę napisaną przez …………………. …………………………… (imię i
nazwisko dziecka), lat …………. (wiek dziecka).
2. Oświadczam, że załączona praca została wykonana przez zgłaszanego przeze mnie uczestnika
samodzielnie i jest on jej jedynym autorem.
3. Oświadczam, że zapoznałem/-am się z Regulaminem konkursu i wyrażam zgodę na udział
dziecka jako uczestnika w konkursie zgodnie z określonymi w nim warunkami.
4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Teatr Baj moich danych osobowych oraz danych
osobowych dziecka zgłaszanego jako uczestnika konkursu.
5. Wyrażam zgodę na nieodpłatne udzielenie licencji do nadesłanej pracy na zasadach i w
zakresie określonym w Regulaminie konkursu.

…………..…………….
podpis opiekuna

Załącznik Nr 2
KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA GRUPOWEGO:
1. Zgłaszam do udziału w konkursie prace następujących autorów:
……………………………………………….… (imię i nazwisko), lat …………… (wiek),
………………………………………………………… (nazwa szkoły, przedszkola), …………………... (numer
klasy/grupy);
………………………………………………….. (imię i nazwisko), lat …………… (wiek),
…………………………………….…………………… (nazwa szkoły, przedszkola), ………………….. (numer
klasy/grupy);
……………………………………………….… (imię i nazwisko), lat …………… (wiek),
………………………………………………………… (nazwa szkoły, przedszkola), …………………... (numer
klasy/grupy);
………………………………………………….. (imię i nazwisko), lat …………… (wiek),
…………………………………….…………………… (nazwa szkoły, przedszkola), ………………….. (numer
klasy/grupy);
……………………………………………….… (imię i nazwisko), lat …………… (wiek),
………………………………………………………… (nazwa szkoły, przedszkola), …………………... (numer
klasy/grupy);
………………………………………………….. (imię i nazwisko), lat …………… (wiek),
…………………………………….…………………… (nazwa szkoły, przedszkola), ………………….. (numer
klasy/grupy);
……………………………………………….… (imię i nazwisko), lat …………… (wiek),
………………………………………………………… (nazwa szkoły, przedszkola), …………………... (numer
klasy/grupy);
………………………………………………….. (imię i nazwisko), lat …………… (wiek),
…………………………………….…………………… (nazwa szkoły, przedszkola), ………………….. (numer
klasy/grupy);
……………………………………………….… (imię i nazwisko), lat …………… (wiek),
………………………………………………………… (nazwa szkoły, przedszkola), …………………... (numer
klasy/grupy);
………………………………………………….. (imię i nazwisko), lat …………… (wiek),
…………………………………….…………………… (nazwa szkoły, przedszkola), ………………….. (numer
klasy/grupy);
2. Oświadczam, że załączone prace zostały wykonane przez zgłaszanych przeze mnie uczestników
samodzielnie i są oni ich jedynymi autorami.
3. oświadczam, że zapoznałem/-am się z Regulaminem konkursu i wyrażam zgodę na udział
dziecka jako uczestnika w konkursie zgodnie z określonymi w nim warunkami.
4. Wyrażam zgodę na nieodpłatne udzielenie licencji do nadesłanej pracy na zasadach i w
zakresie określonym w Regulaminie konkursu.
5. Załączam oświadczenia opiekunów prawnych.
……………………..…………….
podpis nauczyciela/pedagoga

Załącznik Nr 3
OŚWIADCZENIE
Ja niżej podpisany jako opiekun prawny ……………………………………………….(imię i nazwisko dziecka)
oświadczam, że zapoznałem/-am się z Regulaminem konkursu i wyrażam zgodę na udział dziecka jako
uczestnika w konkursie zgodnie z określonymi w nim warunkami.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Teatr Baj moich danych osobowych oraz danych osobowych
dziecka zgłaszanego jako uczestnika konkursu.
Wyrażam zgodę na nieodpłatne udzielenie licencji do nadesłanej pracy na zasadach i w zakresie
określonym w Regulaminie konkursu.

…………..…………….
podpis opiekuna

