Konkurs na komiks
inspirowany postaciami z miniserialu
Papety: z ostatniej chwili
ORGANIZATOR

Miejski Teatr Miniatura w Gdańsku zwany dalej „Teatrem”

PRZEDMIOT KONKURSU

Przedmiotem konkursu jest stworzenie komiksu przedstawiającego krótką historię z udziałem
postaci z miniserialu Papety: z ostatniej chwili. Nagrodzone i wyróżnione prace będą publikowane
na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych Teatru.

CELE KONKURSU

Pobudzanie kreatywności i wyobraźni u dzieci, rozwijanie umiejętności plastycznych i literackich,
wyrabianie nawyku uczestnictwa w kulturze.

TERMINARZ KONKURSU

25 maja 2020 → ogłoszenie konkursu
do 14 czerwca 2020 → przyjmowanie zgłoszeń
22 czerwca 2020 → rozstrzygnięcie konkursu i przyznanie nagród

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1 Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku od 7 do 13 lat oraz placówek edukacyjnych i kultu2
3
4

ralnych prowadzących zajęcia dla dzieci w tym wieku.
Praca wykonywana powinna być samodzielnie pod opieką nauczyciela/opiekuna.
Należy wykonać jeden komiks zawierający opowieść z udziałem bohaterów z miniserialu Papety:
z ostatniej chwili stanowiącą zamkniętą całość.
Technika pracy: dowolna (rysunek, malarstwo, grafika komputerowa, fotografia etc.).

5
6

Format prac: od 1 do 4 plansz w formie elektronicznej.
Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi i przechodzą na własność Teatru, pozostając do jego
dyspozycji z prawem bezpłatnego rozpowszechniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć
do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, z zachowaniem praw osobistych
autorów tych prac.
7 Do przesyłanej pracy w załączniku w pliku doc, docx lub pdf należy dołączyć następujące informacje:
→ imię, nazwisko i wiek uczestnika konkursu
→ tytuł pracy
→ kontakt do opiekuna uczestnika (telefon, mail, adres pocztowy).
8 Pracę w wersji elektronicznej oraz załącznik z informacjami o uczestniku konkursu należy nadesłać do 14 czerwca 2020 roku na adres mailowy sandra.szwarc@teatrminiatura.pl, w tytule
maila podając zgłoszenie na konkurs „co porabiają papety?”.

NAGRODY

→ nagroda główna: sesja zdjęciowa z Papetami, rodzinny bilet otwarty do Teatru na wybrany
spektakl (dla 4 osób) i teatralne gadżety.
→ ii, iii miejsce: rodzinny bilet otwarty do Teatru na wybrany spektakl (dla 4 osób) i teatralne
gadżety
→ wyróżnienia: papetowe przypinki

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

Spośród nadesłanych prac powołana Komisja Konkursowa (Jury) wyłoni laureatów.
Jury oceni prace, biorąc pod uwagę następujące kryteria:
→ zgodność tematyki,
→ pomysłowość,
→ samodzielność wykonania,
→ estetyka pracy
O werdykcie Jury laureaci zostaną poinformowani telefonicznie bądź drogą elektroniczną.
Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne. Laureatom nie przysługuje od nich odwołanie.
Wyniki konkursu oraz zdjęcia z sesji zdjęciowej z Papetami zostaną zamieszczone na stronie
internetowej www.teatrminiatura.pl oraz w mediach społecznościowych Teatru.
Organizator zastrzega sobie możliwość przyznania dodatkowych nagród.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Nieprzestrzeganie warunków uczestnictwa w konkursie równoznaczne jest z dyskwalifikacją
pracy.
Przesłanie pracy na konkurs jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu i przekazaniem majątkowych praw autorskich na rzecz Organizatora konkursu w zakresie określonym
wyżej oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych autora pracy przez Organizatora
w rozumieniu art. 6 a Rozporządzenie 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). Nagrody nieodebrane przez laureatów w okresie
30 dni od uroczystego ogłoszenia wyników przechodzą do puli nagród przyznawanych w kolejnych
konkursach.

KLAUZULA RODO

Zgodnie z art. 13 i 14 ogólnego rozporządzenia rodo informujemy, iż:
1 Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Teatr Miniatura w Gdańsku. Z Administratorem Danych można skontaktować się z telefonując pod numer: 58 341 01 23 lub wysyłając
pisemną korespondencję na adres: sekretariat@teatrminiatura.pl
2 Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować wysyłając email na: kontakt@piodo.
org.pl lub wysyłając pisemną korespondencję na adres jw. z dopiskiem „iod".
3 Państwa dane przetwarzane są w celu realizacji konkursu Co porabiają Papety?.
4 Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów.
Nie udostępniamy Państwa danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na
podstawie przepisów prawa.
5 Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
6 Państwa dane będą przechowywane nie dłużej niż do upływu okresu przedawnienia na podstawie odrębnych przepisów prawa.
7 Mają Państwo prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania,
zaktualizowania, jak również masz prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Zasady udostępnienia dokumentacji medycznej zostały określone przez przepisy polskiego prawa.
8 W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługuje Państwo
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
9 Przekazanie nam Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym, dotyczy każdego
uczestnika/uczestniczki, wobec którego realizujemy cele opisane w punkcie 3.
10 Dysponując danymi osobowymi Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*
*

Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych
osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych
czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy
aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia,
osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub
przemieszczania się.

kontakt do Organizatora

Sandra Szwarc
sandra.szwarc@teatrminiatura.pl
+ 48 515 280 366

