
Słuchowisko online pt.  

„Bajkowisko, czyli wiersze Brzechwy i Tuwima” 

 

REGULAMIN KONKURSU 
 

1. Organizatorem Konkursu "Bajkowisko", zwanego dalej Konkursem jest Teatr 
Muzyczny w Łodzi z siedzibą przy ul. Północnej 47/51 w Łodzi, zwany dalej 
Organizatorem.  

2. Miejsce organizacji Konkursu: Konkurs zostanie zorganizowany na terenie całej Polski 
poprzez fanpage Teatru Muzycznego w Łodzi: www.facebook.com/teatrmuzycznylodz  

3. Czas przyjmowania zgłoszeń: zgłoszenia konkursowe będą przyjmowane od momentu 
ogłoszenia Konkursu, tj. od dnia 29.04.2020 do dnia 20.05.2020 do godziny 23:59. 

4. Uczestnicy Konkursu: Konkurs przeznaczony jest dla dzieci od lat 5 do lat 12 i ich 
opiekunów.  

5. Dane osobowe i wizerunek uczestników: Uczestnicy przystępując do konkursu 
wyrażają zgodę na udostępnienie swojej pracy w mediach społecznościowych i na 
stronie internetowej Teatru Muzycznego w Łodzi oraz danych osobowych w zakresie 
koniecznym do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu.  

6. Zadanie konkursowe: Zadaniem konkursowym jest stworzenie pracy plastycznej 
(technika i forma dowolna), inspirowanej bajkami Juliana Tuwima lub Jana Brzechwy, 
która będzie mogła posłużyć za ilustrację do słuchowiska opartego na ww. bajkach. Lista 
utworów do wybrania stanowi osobny załącznik. 

7. Zasady udziału w konkursie: 

a. Aby wziąć udział w konkursie należy wybrać ze wskazanej listy jedną bajkę, 
zilustrować ją i wysłać zdjęcie pracy na adres e-mail: promocja.tm@gmail.com 

b. Prace konkursowe można nadsyłać od momentu ogłoszenia konkursu do dnia 
20.05.2020 roku do godziny 23:59. 

c. Przystępując do Konkursu Uczestnicy oświadczają, że są właścicielami wszelkich praw 
autorskich (osobistych i majątkowych) do zgłoszonego przez siebie projektu  
i niniejszym przekazują Organizatorowi Konkursu prawa do nieodpłatnego 
wykorzystania wizerunku pracy konkursowej w dowolny sposób, bez ograniczeń 
czasowych i terytorialnych, na wszelkich polach eksploatacji i prawa pokrewne.  

d. Uczestnicy Konkursu przyjmują na siebie pełną odpowiedzialność w przypadku, gdy 
osoba trzecia będzie formułowała roszczenia dotyczące pracy zgłoszonej przez nich do 
konkursu. 

8. Zapewnienie prawidłowości organizowanego Konkursu: Organizator powoła 
czteroosobową Komisję Konkursową, zwaną dalej Komisją, która będzie czuwać nad 
prawidłowością organizacji, przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu. W skład 
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Komisji wejdą dwie osoby wyznaczone przez dyrektora Teatru oraz dwie osoby 
reprezentujące Stowarzyszenie Grupa Teatralna Nota Bene. 

9. Rozstrzygnięcie konkursu: Komisja konkursowa 21.05.2020 o godz. 12:00 spośród 
nadesłanych prac wyłoni jednego Laureata Głównego oraz Laureatów Dodatkowych.  

10. Nagroda w Konkursie:  

a. Laureat Główny otrzyma podwójne zaproszenie na dowolny spektakl "Zorro"  
w sezonie 2019/2020 lub 2020/2021 we wcześniej wybranym i zarezerwowanym w 
kasie terminie oraz zestaw gadżetów. 

b. Laureaci Dodatkowi otrzymają nagrody w postaci płyt i gadżetów. 

11. Ogłoszenie wyników Konkursu: Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na 
oficjalnym fanpage’u Teatru Muzycznego  
w Łodzi: www.facebook.com/teatrmuzycznylodz w dniu 22.05.2020 r.  

12. Wydanie nagród:  

a. Laureat Główny będzie mógł odebrać nagrodę w sposób przez siebie wybrany, po 
uprzednim ustaleniu tego sposobu z działem promocji i reklamy Teatru. 

b. Laureaci Dodatkowi nagrody otrzymają pocztą. 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Teatrze Muzycznym w Łodzi 
jest Dyrektor Teatru Muzycznego w Łodzi z siedzibą w Łodzi 91-425, ul. Północna 
47/51, tel.: 42 678-35-11, adres poczty elektronicznej: info@teatr-muzyczny.lodz.pl 

Administrator danych osobowych przetwarza dane obligatoryjnie w celu realizacji 
zadań określonych przepisami prawa. 

W sytuacji dobrowolności dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody osoby, 
której dane dotyczą. 

Administrator danych wyznaczył Inspektora ochrony danych przetwarzanych w Teatrze 
Muzycznym w Łodzi (adres poczty elektronicznej: inspektor@teatr-muzyczny.lodz.pl). 

Osoby, których dane są przetwarzane mają prawo, do bycia poinformowanymi  
o operacjach/celach przetwarzania; prawo dostępu do danych ich dotyczących, prawo 
do sprostowania/uzupełnienia danych; prawo do usunięcia danych; prawo do 
ograniczenia przetwarzania; prawo do przenoszenia danych; prawo do sprzeciwu 
wobec przetwarzania danych; prawo do tego, by nie podlegać profilowaniu a także 
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy przetwarzanie danych narusza 
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 
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