REGULAMIN KONKURSU NA BAJKOWĄ POSTAĆ
§1
Cel konkursu
Celem konkursu jest popularyzacja bajek oraz rozwój kreatywności uczestników w każdym wieku –
dzieci, młodzieży i dorosłych.
§2
Organizator
Organizatorem konkursu na stworzenie bajkowej postaci są – Szkoła Baletowa Anny Niedźwiedź oraz
Fundacja Artystyczno-Edukacyjna Anny Niedźwiedź z siedzibą przy ulicy Petera Mansfelda 4 w
Poznaniu. Konkurs jest jednym z działań podejmowanych w ramach Festiwalu Bajek.
§3
Uczestnicy
Adresatami konkursu są mieszkańcy aglomeracji poznańskiej, ale przede wszystkim uczniowie szkół
i przedszkoli.
§4
Organizacja konkursu
1. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
2. Konkurs jest przeznaczony dla mieszkańców aglomeracji poznańskiej w trzech
kategoriach wiekowych
kategoria I - wiek od 1 – 8 lat.
kategoria II - wiek od 9 – 18 lat
kategoria III - wiek od 19
3. Zadaniem uczestników jest przygotowanie stroju bajkowej postaci, przebranie się w
ten strój, wykonanie zdjęcia i przesłanie go w postaci pliku do organizatora
konkursu.
4. Wszystkie nadesłane prace zostaną ocenione przez Komisję Konkursową powołaną
przez Organizatora.
5.

Termin nadsyłania prac: do 20.05.2018r.

§5
Wymogi dotyczące prac konkursowych
1.

Strój bajkowej postaci należy przygotować samodzielniez dowolnie dobranych
materiałów.

2.

Do konkursu można zgłosić prace przygotowane przez jedną osobę lub kilkoro autorów.

3.

Każdy Uczestnik lub zespół może zgłosić do Konkursu maksymalnie 1 pracę konkursową.

4.

Prace konkursowe mogą być wykonywane z dowolnych materiałów i w dowolnych
technikach. Ocenie podlega cała postać.

5.

Do każdej pracy konkursowej należy dołączyć:

a)

dodatkową informację (patrz załącznik „zgłoszenie”) dołączoną w pliku (skan lub zdjęcie)

b)

opis postaci wraz z imieniem zamieszczony w pliku doc.
6.

Nie zostaną zakwalifikowane do udziału w konkursie prace:
a. reklamowe rozumiane jako zawierające jawną lub ukrytą reklamę lub mogące być
odebrane jako promujące określoną firmę, produkt lub usługę.
b. zawierające treści naruszające powszechnie akceptowane normy obyczajowe lub
treści uznane powszechnie za obelżywe,
c. naruszające prawo polskie lub prawo międzynarodowe, w szczególności prawa
autorskie.
§6
Zgłoszenie udziału

1.

Prawidłowo przygotowane zgłoszenie składa się z:
a) czytelnie wypełnionego i podpisanego przez uczestnika konkursu lub jego
rodzica/opiekuna formularza zgłoszeniowego,
b) zdjęcia postaci w formie pliku .jpg wraz z opisem w formie pliku,

2.

Termin nadsyłania prac upływa 20 maja 2018 roku do godziny 23.59
.

3.

Prace należy wysłać na adres mailowy: teatr@cortique.pl
§7
Komisja Konkursowa

1.

Skład Komisji Konkursowej ustalają Organizatorzy.

2.

Komisja Konkursowa jest niezależna w swoich decyzjach.

3.

Obrady Komisji konkursowej są tajne.

4.

Komisja Konkursowa rozstrzyga w sprawach związanych z interpretacją regulaminu, sporów
dotyczących jego zastosowania, przyznawaniem nagród w zakresie dla niej zastrzeżonym oraz
innych sprawach związanych z Konkursem, nie zastrzeżonych dla innych podmiotów.

5.

Od werdyktów Komisji Konkursowej nie przysługuje żaden środek odwoławczy.
§8
Procedura wyboru zwycięzców

1.

Nadesłane zdjęcia bajkowych postaci będą oceniane pod względem atrakcyjności i
pomysłowości postaci oraz jakości zdjęcia.

2.

Powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa wyłoni spośród nadesłanych prac
najciekawsze prace w poszczególnych kategoriach wiekowych

3.

Wybrane zdjęcia wraz z opisem zostaną opublikowane na stronie Festiwalu, a następnie
poddane głosowaniu Internautów

4.

Autorki i autorzy zwycięskich prac otrzymają nagrody, o których mowa w § 11.
§9
Prawa autorskie

1.

Wszystkie prace powinny być autorstwa uczestników/uczestniczek konkursu i nie mogą
naruszać praw autorskich osób trzecich oraz praw pokrewnych osób trzecich zgodnie z Ustawą o
prawie autorskim i prawach pokrewnych

2.

W przypadku stwierdzenia naruszeń Organizator wycofa zdjęcie z konkursu oraz podejmie
stosowne działania prawne.

3. W przypadku wystąpienia przeciwko Organizatorowi przez osobę trzecią z roszczeniami
wynikającymi z naruszenia jej praw, w szczególności praw autorskich do zadań, podmiot
zgłaszający zobowiązuje się do ich zaspokojenia i zwolnienia Organizatorów od obowiązku
świadczenia z tego tytułu.
4. W przypadku dochodzenia roszczeń przez osoby trzecie dotyczących naruszeń wynikających z
Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych; podmiot zgłaszający zobowiązuje się do
zwrócenia Organizatorowi wszelkich kosztów związanych z jego udziałem w sprawie.
5.

Zgłoszenie zadań jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na rozpowszechnienie zadania w
sposób określony w niniejszym Regulaminie. Zgłoszenie wyczerpuje prawo określone w art. 16
ust.4 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
§ 10

Przekazanie prawa do wykorzystania zdjęć
1.

Udział w Konkursie jest równoznaczny z udzieleniem Organizatorom zgody na wykorzystanie
zebranych zdjęć do wszelkich działań promocyjnych związanych z popularyzacją działań
Festiwalu Bajek (publikacja w Internecie, publikacja w mediach, wydawnictwo edukacyjne).

2.

Nadesłane zdjęcia mogą być:

a)

Utrwalone i zwielokrotnione określoną techniką (drukarską, reprograficzną, zapisu
magnetycznego oraz techniką cyfrową)

b)

w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono wprowadzanie
do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

c)

publicznie wykonane, wystawione, odtworzone a także publiczne udostępnianie w taki sposób,
aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

3.

Udział w Konkursie jest równoznaczny z udzieleniem Organizatorowi praw do zdjęć na czas
nieoznaczony.
§ 11
Nagrody

1.

Dla uczestników/uczestniczek Konkursu przewidziane są nagrody.

I nagroda – bon podarunkowy EMPIK o wartości 200 zł
II nagroda – bon podarunkowy EMPIK o wartości 100 zł
III nagroda – bon podarunkowy EMPIK o wartości 100 zł
2.

Organizator zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.

3.

W porozumieniu z Organizatorem możliwe będzie przyznanie dodatkowych nagród przez inne
osoby instytucje związane z kulturą, edukacją lub inną dziedziną.

4.

Informacja o wynikach Konkursu zostanie opublikowana na stronach internetowych
http://cortique.pl/festiwal-bajek/ do dnia 17.06.2018.

5. Nagrody zostaną przesłane pocztą uczestnikom.
6. Organizatorzy przewidują również nagrodę dla szkoły, którą zwycięzcy w kategorii wiekowej I i
II zadeklarowali, że reprezentują. Będzie to 30 biletów na wybrany przez szkołę spektakl
odbywający się w Teatrze Cortiqué w sezonie 2018/19.
§12
Postanowienia dodatkowe
1.

Wszystkie nadesłane prace konkursowe pozostaną w archiwum Organizatora.

2.

Regulamin może ulec zmianie.

3.

Integralną część Regulaminu stanowi załącznik (karta zgłoszenia do konkursu)

