Konkurs
XXI Polkowickich Dni Teatru „Obliczy Teatru”
REGULAMIN KONKURSU
I. Postanowienia ogólne
1. Organizatorami konkursu są: Polkowickie Centrum Animacji, Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna
w Polkowicach oraz Gazeta Polkowicka.
3. Celem konkursu jest rozwijanie umiejętności krytyczno-literackich oraz przybliżenie uczestnikom
idei Polkowickich Dni Teatru.
4. Konkurs adresowany jest do widzów spektakli XXI Polkowickich Dni Teatru „Obliczy Teatru”.
II. Zasady uczestnictwa
1. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić dowolną liczbę prac w trakcie trwania konkursu.
2. Prace literackie winny być napisane czcionką Times New Roman, wielkość czcionki 12 pkt.,
maksymalna ilość stron to 2 strony formatu A4. Dopuszczalne są również prace pisane odręcznie,
nieprzekraczające 2 stron formatu A4.
Prace powinny być autorskie – muszą być wynikiem własnej twórczości, a ew. cytaty winny być
wyróżnione poprzez cudzysłów.
3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest napisanie recenzji na temat jednego ze spektakli
prezentowanego w ramach XXI Polkowickich Dni Teatru „Obliczy Teatru”.
4. Niepełnoletni uczestnicy zobowiązani są do dostarczenia zgody rodzica lub opiekuna prawnego na
udział w konkursie.
5. Dostarczając prace na konkurs, uczestnicy wyrażają zgodę na publikację danych osobowych
uczestnika oraz wizerunku w materiałach dotyczących konkursu (materiały promocyjne, strona
internetowa, media społecznościowe i publiczne).
6. Autorzy prac przenoszą na Organizatora prawa autorskie majątkowe, tj. prawa do: publikacji
drukiem, przenoszenia dzieła na nośniki elektroniczne, publikacji w Internecie i prezentacji na
wystawach oraz imprezach okolicznościowych.
7. W konkursie nie mogą wziąć udziału członkowie Jury oraz ich najbliższa rodzina.
III. Kryteria oceny prac
1. Kryteria oceny prac dotyczyć będą:
- zawartości merytorycznej,
- poprawności ortograficznej, interpunkcyjnej i językowo-stylistycznej,
- bogactwa słownictwa, środków stylistycznych,
- estetyki pracy.
IV. Zasady i sposób zgłaszania prac konkursowych
1. Prace należy przesyłać w formie elektronicznej na adres mailowy: konkurs@pca.pl lub w formie
drukowanej na adres Polkowickiego Centrum Animacji, ul. Skalników 4, 59-101 Polkowice do
31 marca 2019 r. O przyjęciu decydować będzie data stempla pocztowego. Prace można doręczyć
również osobiście do recepcji Polkowickiego Centrum Animacji.
2. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
5. Podsumowanie i rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi 12 kwietnia 2019 r.

V. Jury i nagrody
1. Jury konkursu, którego zadaniem jest ocena prac, powoływane jest przez Organizatorów.
2. W trakcie trwania XXI Polkowickich Dni Teatru „Obliczy Teatru” Jury może wybrać z nadsyłanych
recenzji prace, które zostaną opublikowane w gazetce teatralnej „Proscenium”, Gazecie Polkowickiej
i na stronie oraz w mediach społecznościowych Organizatorów przed zakończeniem konkursu.
2. Jury może przyznać max. 3 miejsca i 3 wyróżnienia.
3. Dla nagrodzonych/wyróżnionych przewidziane są nagrody rzeczowe.
4. Organizator przewiduje dla wszystkich uczestników konkursu drobne upominki.
5. Decyzje Jury są ostateczne.
6. Od postanowień Jury nie przysługuje odwołanie.
VI. Postanowienia końcowe
1. Zgłoszenie pracy jest jednoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu konkursu.
2. Wszystkie prace zgłoszone do konkursu stają się własnością Organizatora.
3. W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem decyduje Organizator.
4. Organizator ma prawo odrzucić prace niezgodne z niniejszym regulaminem, odbiegające od
tematu, wadliwe technicznie i takie, które będą naruszały powszechnie przyjęte normy społeczne.
5. Organizator konkursu nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia lub zaginięcie prac w trakcie
przekazania ich do PCA.
6. Informacja o wynikach konkursu zostanie udostępniona na stronach internetowych www.pca.pl
oraz www.mgbp.pl w dniu 8 kwietnia 2019 roku.
7. Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od
przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r.
o grach hazardowych (Dz.U.2016.471)
VII. Informacje o RODO
1. Realizując obowiązek informacyjny, wynikający z 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO”,
informujemy, iż:
a) administratorem danych osobowych uczestników oraz rodziców/opiekunów prawnych jest
Polkowickie Centrum Animacji z siedzibą w Polkowicach 59-101, przy ul. Skalników 4;
b) inspektorem ochrony danych w Polkowickim Centrum Animacji jest Pan Krzysztof Pukaczewski,
e-mail: pukaczewski@hotmail.com;
c) dane osobowe uczestników oraz rodziców/opiekunów prawnych: imię i nazwisko, adres, telefon,
wiek oraz wizerunek przetwarzane będą w ramach konkursu. Publikacja materiałów informacyjnych
odbędzie się na podstawie udzielonej zgody, którą w każdej chwili mogą Państwo odwołać;
d) odbiorcą danych osobowych uczestników oraz rodziców/opiekunów będzie Polkowickie Centrum
Animacji z siedzibą w Polkowicach 59-101, przy ul. Skalników 4 oraz Jury konkursu powołane przez
Organizatorów;
e) dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim;
f) dane osobowe będą przechowywane do zakończenia konkursu;
g) uczestnicy konkursu oraz rodzice/opiekunowie prawni posiadają prawo dostępu do treści danych
uczestnika i swoich 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;
h) uczestnicy oraz rodzice/opiekunowie prawni mają prawo wniesienia skargi do Placówki Ochrony
Danych Osobowych gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych uczestnika lub jego narusza
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
i) podanie przez uczestników oraz rodziców/opiekunów prawnych danych osobowych jest warunkiem
uczestnictwa w konkursie. Uczestnicy oraz rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do ich
podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie wykluczenie z udziału w konkursie.

