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                     REGULAMIN KONKURSU   

 

 
 

1. Niniejszy regulamin określa zasady konkursu organizowanego w związku z premierą 

spektaklu  pt. „Dokąd pędzisz, koniku?“ 

2. Organizatorem konkursu jest Teatr Maska w Rzeszowie.  

3. Konkurs jest przeznaczony dla dzieci od 4 do 10 roku życia.   

4. Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać portret Konika. 

5. Wytyczne dotyczące pracy: projekt portretu Konika może być wykonany dowolną techniką (praca 

płaska). Na konkurs można zgłaszać wyłącznie prace wykonane samodzielnie i indywidualnie. Każda 

praca musi mieć dołączoną karteczkę podpisaną imieniem  

i nazwiskiem autora wraz z oznaczeniem jego wieku oraz imieniem i nazwiskiem opiekuna, jego 

numerem telefonu i adresem mailowym 

6. Do każdej pracy musi być dołączona zgoda na przetwarzanie danych osobowych i karta zgłoszenia 

uczestnika zawierająca następujące informacje: imię i nazwisko autora pracy, jego wiek, miejsce 

zamieszkania,  imię i nazwisko oraz kontakt do opiekuna uczestnika. Brak powyższych danych 

personalnych dyskwalifikuje pracę  i uczestnika. Powyższe dane muszą być umieszczone na osobnej 

kartce dołączonej do pracy.  

7.  Każdy uczestnik może przedłożyć wyłącznie 1 pracę swojego autorstwa.   

8. Prace należy dostarczyć do siedziby Organizatora: Teatr „Maska” w Rzeszowie (sekretariat), ul. 

Mickiewicza 13, 35-064 Rzeszów, osobiście, wysłać tradycyjną drogą pocztową do dnia  15 

października 2018 r. do godz. 12:00 (decyduje data dostarczenia pracy, a nie data stempla pocztowego) 

lub e-mail: promocja@teatrmaska.pl.  Na kopercie lub w temacie maila prosimy umieścić dopisek 

„Konik – konkurs“.  

9. Oceny nadesłanych na konkurs portretów Konika dokona komisja powołana przez Organizatora. 

10. Nagrodzeni laureaci zostaną poinformowani o wynikach konkursu do dnia 16 października  2018r. 

11. Na zwycięzców konkursu czekają nagrody, które zostaną wręczone podczas pokazu premierowego 

spektaklu pt. "Dokąd pędzisz, koniku?" w dniu 20.10.2018r. (sobota),  godz. 16:30.  

12. Nadesłanie pracy oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna 

interpretacja należy do jury konkursu. Żadne odwołania nie zostaną uwzględnione.  

13. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu. 

14. Zgłoszone do konkursu prace nie będą zwracane ich autorom.   

15. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na 

przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach 

marketingowych organizatora/ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 

poz.833 z póz. zm./. 

16. Kontakt: Klaudia Mazur, tel.: 603 403 111, e-mail: promocja@teatrmaska.pl  

     Zapraszamy do udziału!    

  


