
REGULAMIN KONKURSU „TEATRZYKI RODZINNE” 

§ 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 

1. Organizatorem konkursu „TEATRZYKI RODZINNE” (dalej: Konkurs”) jest grupa 

TERAZ MY realizująca projekt „ Bez lęku w przyszłość” 

2. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 

3. Organizator jest przyrzekającym Nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 k.c. 

4. Celem Konkursu jest promocja spotkań organizowanych w związku z realizacją 

projektu „ Bez lęku w przyszłość” 

5. Konkurs trwa od dnia 20 WRZEŚNIA 2020r. do dnia 16 października 2020r. 

6. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi na spotkaniu Listopadowym, 
które odbędzie się 6 listopada 2020r. w OSP Dobrska-Kolonia. 

 §2 [UCZESTNICY KONKURSU] 

1. W Konkursie mogą   wziąć udział wszystkie osoby z lokalnej społeczności.  

2. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny oraz darmowy. 

3. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik powinien: 

1. Przygotować 5 minutową inscenizację przedstawiającą tematykę 

bezpieczeństwa. 

2. Scenki mają być odgrywane w rodzinnym zespole. Uczestnik odgrywa 

scenkę razem z rodziną np.: uczestnik z bratem i babcią, uczestnik z 

siostrą, tatą i mamą itp. 

3. Wyrazić zgodę na umieszczenie swoich prac konkursowych (scenariuszy i 

zdjęć wykonanych podczas odgrywania scenki) na profilu facebook: 

Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze oraz na stronie 

internetowej  www.lgdpm.pl 

4. Stworzona przez Uczestnika scenka o tematyce „Bezpieczeństwo”: 

1. nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych lub treści sprzecznych 

z prawem; 

2. nie może zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek 

podmiotów, z wyłączeniem treści reklamowych dotyczących Produktu 

Promocyjnego, 

3. nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr 

osobistych i praw autorskich oraz prawa do ochrony wizerunku. 

4. w przypadku wykrycia naruszenia któregokolwiek z powyższych 

postanowień, Uczestnik zostanie wykluczony z Konkursu i utraci 

ewentualne prawo do nagrody w Konkursie. 

5. Scenariusz scenek musi być przekazany radzie nadzorującej przebieg 

konkursu w 3 egzemplarzach w dniu 16 Października 2020r. podczas 

kolejnych warsztatów, które odbędą się w OSP w Kaczorowach. 

5. Zgłoszenie do konkursu następuje po przez napisanie wiadomości sms na numer 
790 215 773 o treści: 

Imię i nazwisko uczestnika, wiek uczestnika, ilość osób biorących udział w 

inscenizacji. 

Np.: Marta Kowalska, 12lat, liczba osób biorących udział w konkursie -2 

 §3 [NAGRODY] 

1. W Konkursie przyznanych zostanie 5 nagród. 



2. Laureaci Konkursu nie mają prawa do wymiany Nagrody na nagrodę innego 

rodzaju, ani żądania wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego Nagrody. 

3. Laureat Konkursu nie ma prawa do przeniesienia prawa do Nagrody na osoby 

trzecie. 

4. Jednemu Uczestnikowi może zostać przyznana nie więcej niż jedna Nagroda. 

 

 

 §4 [PRZEBIEG KONKURSU] 

1. Zostanie utworzona Komisja, która według wytycznych oceni przedstawiane 

inscenizacje o tematyce bezpieczeństwa. 

2. Inscenizacje przedstawicie Państwo 16 października w OSP w Kaczorowach 

3. Zaprezentowane scenki zostaną poddane punktacji: 

a. Strój osób przedstawiających scenkę ( 4 pkt.) 

b. Talent aktorski: mimika, sprawność fizyczne, modelowanie głosu, 

dobór gestów(4pkt.) 

c. Pomysł na tytuł  scenki (1pkt.) i scenariusz (3pkt.) 

d. Wykonanie dialogu scenki (6pkt.) 

- dykcja(1pkt.), 

- głośność (1pkt.) 

- przekaz emocji(1pkt.) 

- treść dialogów ( 1pkt.) 

- gesty (1pkt.) 

- brak mocnego stresu(1pkt.) 
 

  §5 [REKLAMACJE] 

1. Brak możliwości reklamacji 

  §6 [PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH] 

1. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z 

Konkursem, tj. w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, 

w celu zamieszczenia listy laureatów Konkursu na Stronie Konkursowych, stronie 

internetowej www.lgdpm.pl oraz profilu facebook: Lokalna Grupa Działania – 

Przyjazne Mazowsze oraz w celu sprawozdawczości księgowej i finansowej, 

zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych i ich poprawiania oraz żądania 

usunięcia. Administrator informuje, że podanie danych jest dobrowolne, ale 

niezbędne dla uzyskania Nagród. 

3. Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami 

ustawy o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 ze 
zm.). 

 §7 [PRAWA AUTORSKIE] 

http://www.lgdpm.pl/


1. Uczestnik Konkursu, w momencie wydania Nagrody w Konkursie przenosi 

autorskie prawa majątkowe do przesłanej Pracy Konkursowej oraz prawa do 

rozpowszechniania opracowań tej Pracy Konkursowej, obejmujące, bez ograniczeń 

terytorialnych i czasowych, następujące pola eksploatacji: utrwalanie, 

zwielokrotnianie dowolną techniką (w tym techniką cyfrową i drukowaną), 

wprowadzanie do obrotu, wprowadzanie do pamięci komputera, publiczne 

wykonanie albo publiczne odtwarzanie, wystawianie, wyświetlanie, najem, 

dzierżawę, nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej 

przez stacje naziemną, nadanie za pośrednictwem satelity, równoczesne i 

integralne nadanie utworu nadawanego przez inną organizację radiową lub 

telewizyjną, publikacja i dystrybucja poprzez Internet. 

2. Każdy Uczestnik, wraz z dokonaniem Zgłoszenia, upoważnia Organizatora – z 

prawem udzielania dalszych upoważnień – do wykorzystania wszelkich Prac 

Konkursowych Uczestnika, w szczególności do wprowadzania ich do pamięci 

komputera lub innego urządzenia, przetwarzania oraz ich publikacji i 

rozpowszechniania w związku z Konkursem w okresie jego trwania i w ciągu roku 
po jego zakończeniu. 

  §8 [POZOSTAŁE POSTANOWIENIA] 

1. Organizator upoważnia Komisję nadzorującą prawidłowy przebieg 

Konkursu, do podejmowania decyzji w sprawie: 

1. wykluczania Uczestników Konkursu, oraz 

2. usuwania Prac Konkursowych Uczestników, oraz 

3. anulowania części lub całości głosów uzyskanych przez Prace 
Konkursowe, 

Jeżeli decyzje te będą niezbędne do zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu oraz 

wyłonienia najlepszych Prac Konkursowych. Na powyżej wymienione decyzje Komisji 

Uczestnikowi przysługuje reklamacja na zasadach opisanych w §5 Regulaminu. 

1. Decyzje Komisji, o których mowa w ust. 1 mogą zapaść w sytuacji: 

1. naruszenia przez Uczestnika postanowień §2 ust. 6 Regulaminu, 

2. wpływania na wynik głosowania internautów za pomocą specjalnych 

urządzeń i programów umożliwiających głosowanie automatyczne 

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym 

czasie bez podania przyczyny, jeżeli nie będzie miało to wpływu na prawa nabyte 

Uczestników. 

3. W trakcie trwania Konkursu treść Regulaminu Konkursu będzie przesłana do 
zainteresowanych drogą email. 

 

 



 

 


