REGULAMIN KONKURSU DLA MŁODZIEŻY
na scenariusz spektaklu teatralnego „Nasza przyszłość”
§1 ORGANIZATOR i FUNDATOR
1. Organizatorami konkursu są Miejski Dom Kultury w Mińsku Mazowieckim ul.
Warszawska 173 oraz Muzeum Ziemi Mińskiej z siedzibą w Mińsku Mazowieckim ul.
Stefana Okrzei 16. Fundatorem nagród jest Muzeum Ziemi Mińskiej.
2. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie, rodzaj nagród i sposób ich
uzyskania.
3. Niniejszy Regulamin jest opublikowany na stronach internetowych organizatorów, będzie
także udostępniony na każde żądanie uczestników konkursu. Wraz z informacjami o konkursie
zostanie wysłany pocztą elektroniczną do szkół.
§2 UCZESTNICY
1. Konkurs ma charakter otwarty, a udział w nim jest bezpłatny.
2. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół średnich z podregionu wschodniego
województwa mazowieckiego.
3. Udział w konkursie i podanie związanych z udziałem w nim danych jest całkowicie
dobrowolne.
§3 TEMAT
Zadaniem konkursowym jest przygotowanie maksymalnie 15 stronicowego scenariusza
spektaklu teatralnego nawiązującego tematyką do tego, jak będzie wyglądało Mazowsze, nasz
kraj lub świat za sto lat.
§4 PRACE KONKURSOWE
1. Prace konkursowe mogą być przygotowane samodzielnie lub w zespole liczącym
maksymalnie 2 osoby.
2. Jeden zespół / uczestnik może przesłać max. 1 scenariusz.
3. Autorzy, nadsyłając pracę, zgadzają się na nieodpłatne zamieszczenie jej kopii,
odwzorowania, skanu na stronach internetowych Organizatorów, wydruku pracy w folderze
zbiorczym podsumowującym konkurs oraz na wykorzystanie całości lub fragmentów
scenariusza przy produkcji spektaklu w ramach projektu „Mazowiecki Tryptyk Teatralny”.
4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odrzucenia prac niezwiązanych z tematyką
konkursu.
5. Zabronione jest przesyłanie prac sprzecznych z dobrymi obyczajami, naruszającymi ogólnie
przyjęte wartości – takie prace nie będą brały udziału w konkursie. O tym, że nadesłany/a
praca/scenariusz narusza powyższe zasady, decyduje ocena organizatorów konkursu.
6. Scenariusze powinny być całkowicie autorskie, jeśli były inspirowane innymi dziełami
powinno zostać to zaznaczone w formularzu zgłoszeniowym. W takim przypadku o
dopuszczeniu scenariusza do konkursu zdecydują Organizatorzy.
•
•
•
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§5 TERMINARZ KONKURSU
ogłoszenie konkursu: 10 lutego 2021
nadsyłanie prac: do 10 marca 2021 do godz. 23:59.
wyłonienie nagrodzonych prac: do 15 marca 2021.
ogłoszenie wyników na stronie Organizatorów: 16 marca 2021.
wręczenie nagród laureatom: czerwiec 2021

§6 ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD
1. Zostanie przyznana jedna nagroda główna i dwa wyróżnienia.
2. Jury (3 osoby - wybrane przez Organizatorów konkursu) wyłoni 3 najlepsze scenariusze
według następujących kryteriów:
•
oryginalność pomysłu,
•
indywidualny i twórczy charakter wypowiedzi,
•
jasność przekazu,
•
realność zrealizowania pomysłu.
3. Te same kryteria posłużą Jury do wyboru scenariusza do zrealizowania.
4. Organizator zastrzega sobie jednak prawo do wykorzystania wyłącznie fragmentów z 3
najlepszych scenariuszy, przeredagowania ich lub wykorzystanie wyłącznie pewnych
elementów do realizacji projektu „Mazowiecki Tryptyk Teatralny”
§7 NAGRODY
1.
Pula nagród przewidzianych w konkursie wynosi 1500 zł brutto. Fundatorem nagród
finansowych jest Muzeum Ziemi Mińskiej.
2.
Nagroda za 1 miejsce wynosi 1000 zł, za drugie 350 zł, za trzecie 150 zł.
3.
Nagrody pieniężne zostaną wręczone za pokwitowaniem odbioru w czerwcu podczas
uroczystej gali. Osoby nieobecne na rozdaniu będą mogły odebrać nagrody w siedzibie MZM
w ciągu 14 dni od dnia gali. Nieodebrana w terminie nagroda przepada. Jeśli z powodu
pandemii, nie będzie możliwe zorganizowanie uroczystości wręczenia nagród, laureaci będą
mogli odebrać nagrody w siedzibie MZM w terminie od 15 do 30 czerwca, w godzinach pracy
Muzeum, po wcześniejszym ustaleniu terminu z pracownikiem MZM.
4.
Kopie nagrodzonych i wyróżnionych scenariuszy zostaną opublikowane w Internecie
na stronach MZM i MDK. Zostaną również wydane w publikacji w ramach projektu
„Mazowiecki Tryptyk Teatralny”, wydanej przez MDK w Mińsku Mazowieckim.
§8 ZGŁOSZENIE PRAC KONKURSOWYCH
1. Gotowy scenariusz należy przesłać w wersji elektronicznej na adres:
e- mail: mdk@mdkmm.pl (wiadomość należy zatytułować „konkurs Nasza Przyszłość”).
2. Prace konkursowe można przesyłać wyłącznie do 10 marca do godz. 23.59 wraz z
kompletem dokumentów: wypełnionym i podpisanym kwestionariuszem, oświadczeniem o
prawach autorskich, dokumentami RODO. Brak w/w dokumentów lub jednego z nich
skutkować będzie odrzuceniem pracy konkursowej.
3. Scenariusze przesłane po upływie terminu określonego w §8 nie biorą udziału w
Konkursie.
4. Po zakończeniu konkursu Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac ich autorom.
§9 OGŁOSZENIE KONKURSU
1. Informacje o czasie trwania i zasadach Konkursu oraz nagrodach zostaną przedstawione:
– nauczycielom szkół średnich
– przedstawicielom wybranych mediów,
– na stronach internetowych organizatorów.
§10 OŚWIADCZENIA O PRAWACH AUTORSKICH
1. Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że nie będą one naruszały
majątkowych i osobistych praw autorskich osób trzecich.
2. Nadesłanie pracy konkursowej jest równoznaczne z nieodpłatnym przekazaniem
Organizatorom majątkowych praw autorskich (niewyłącznych) do utworu w zakresie:
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wykorzystania scenariusza w całości lub we fragmentach do przygotowania spektaklu „Nasza
Przyszłość” w ramach „Mazowieckiego Tryptyku Teatralnego;
utrwalania i zwielokrotniania nadesłanego utworu – wytwarzania egzemplarzy utworu bez
względu na technikę, ilość i wielkość nakładu;
obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono, wprowadzenie do
obrotu, najem, użyczenie oryginału albo egzemplarzy, nadanie drogą przewodową bądź
bezprzewodową, odtwarzanie, remitowanie, publiczne udostępnianie utworu w taki sposób,
aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie wybranym przez siebie;
rozpowszechnianie w nieograniczonym nakładzie i zasięgu terytorialnym;
wprowadzanie korekty, dokonywanie skrótów i opracowań, wykorzystywanie fragmentów
oraz prawa pokrewne z zastrzeżeniem między innymi ujawnienia nazwiska Autora (autorów)
w sposób zwyczajowo przyjęty oraz z obowiązkiem przekazania Autorowi 1 egzemplarza
autorskiego każdego wydania.
§11 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
W związku z uczestnictwem w Konkursie, zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych (dalej RODO) przekazujemy Państwu poniższe informacje:
Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu są Organizatorzy, tj.:
Miejski Dom Kultury w Mińsku Mazowieckim, ul. Warszawska 173, 05-300 Mińsk Maz.,
kontakt z Administratorem: mdk@mdkmm.pl oraz z wyznaczonym Inspektorem Ochrony
Danych (IOD) r.chmurski@abi-warszawa.pl
Muzeum Ziemi Mińskiej w Mińsku Mazowieckim, ul. Okrzei 16, 05-300 Mińsk Maz., kontakt
z Administratorem: muzeum@mzm-minskmaz.pl oraz z wyznaczonym Inspektorem Ochrony
Danych (IOD) r.chmurski@abi-warszawa.pl
Dane Uczestników Konkursu Administratorzy przetwarzają w celu:
przeprowadzenia konkursu (na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. e RODO);
wykonania warunków Regulaminu (na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
spełnienia obowiązków prawnych w zakresie nagród i rozliczeń (na podstawie Art. 6 ust. 1 lit.
c RODO);
możliwości skontaktowania się z Uczestnikiem i przekazania niezbędnych informacji
związanych z Konkursem (na podstawie art. 6 ust.1 lit e RODO);
promocji działalności Organizatorów poprzez opublikowanie danych zwycięzców oraz prac
konkursowych na stronie internetowej Organizatora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO) lub
po uzyskaniu dobrowolnej zgody poprzez udostępnienie danych w postaci imienia, nazwiska i
wizerunku do publikacji poprzez publikację w mediach społecznościowych (na podstawie art. 6 ust. 1
lit. a RODO).

3. Przetwarzanie wskazanych danych osobowych jest niezbędne do wykonania zadania
realizowanego w interesie publicznym, którym jest umożliwienie Organizatorom
przeprowadzenia Konkursu i umożliwienie Uczestnikom wzięcia w nim udziału, a także
niezbędne do wykonania postanowień Regulaminu i spełnienia obowiązków prawnych w
zakresie rozliczeń i nagród.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia Organizatorom
sprawnego zorganizowania Konkursu.
5. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres roku od daty wyłonienia laureatów Konkursu,
poza dokumentacją, która zgodnie z przepisami prawa musi być przechowywana przez dłuższy
okres. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, dane będą przetwarzane do
czasu jej wycofania.
6. Dane osobowe Uczestników mogą zostać udostępnione partnerom świadczącym usługi na
rzecz Administratora, a także organom administracji publicznej w zakresie i celu, które
wynikają z przepisów prawa.

7. Osoba, której dane przetwarzamy ma prawo: dostępu do danych, ich sprostowania i
ograniczenia przetwarzania, wycofania zgody oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Mają Państwo także prawo, aby w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania
opartego na art. 6 ust. 1 lit. e i f RODO. Wszystkie dodatkowe informacje dotyczące
przetwarzania danych osobowych oraz realizacji praw znajdą Państwo na stronach
internetowych organizatorów.
§12 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Reklamacje związane z Konkursem powinny być składane w formie pisemnej na adres
Organizatora lub w formie elektronicznej na adres e-mail: mdk@mdkmm.pl Reklamacje mogą
być składane w ciągu 14 (czternastu) dni od daty Powiadomienia o zakończeniu konkursu
(decyduje data otrzymania reklamacji). Reklamacje zgłoszone po upływie wskazanego terminu
lub w innej formie nie będą rozpatrywane.
2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację,
jak również dokładny opis i powód reklamacji.
3. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany elektronicznie (na adres podany w
reklamacji), w ciągu 14 (czternastu) dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora. Decyzje Organizatora są ostateczne.
§13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator Konkursu nie przewiduje możliwości zwrotu nadesłanych na Konkurs prac.
2. Reklamacje związane z Konkursem należy składać do Organizatora Konkursu w terminie
do 25 lutego 2021.
3. Dokumentacja związana z przeprowadzonym Konkursem będzie przechowywana przez
okres roku od daty wyłonienia laureatów Konkursu, poza dokumentacją, która zgodnie z
przepisami prawa musi być przechowywana przez dłuższy okres.
4. Niniejszy konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o
grach hazardowych (tj.: Dz.U. z 2020 r. poz. 2094 ze zm.).

