
  

REGULAMIN KONKURSU 

 
 „Czytanki Bogusławskiego” 

 
 

§ 1. 

Organizatorem Konkursu „Czytanki Bogusławskiego” jest Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu, 
z siedzibą 62-800 Kalisz, Pl. Bogusławskiego 1,  wpisanym  do rejestru instytucji kultury Samorządu 

Województwa Wielkopolskiego pod nr RIK-17, NIP 618-004-23-67, REGON 000279752, dalej zwany 
Organizatorem. 

 

§ 2. 
Przedmiotem Konkursu jest napisanie przez Uczestnika Prace: czytanki, opowiadania, wierszyka lub innej 

formy literackiej o dowolnej tematyce, która stanie się bazą do przygotowania słuchowiska. Słuchowisko 
zostanie zrealizowane przez Organizatora i udostępnione na stronie internetowej Organizatora oraz w 

mediach społecznościowych Organizatora – YouTube, Facebook. Dodatkowym atutem będzie załączenie 
ilustracji do Pracy – również wykonanej przez dzieci. 

 

§ 3. 
1. Uczestnikiem Konkursu mogą być dzieci w wieku od 3 do 10 lat, pracujące samodzielnie lub pod opieką 

rodziców lub dorosłych opiekunów. 
2. Każdy Uczestnik może przedstawić kilka Prac . 

3. Prace mogą mieć charakter indywidualny lub grupowy, to znaczy, że jedną pracę może tworzyć jedna 

osoba lub kilka osób (np. rodzice z dziećmi, grupa dzieci z opiekunem itd.). 
 

§ 4. 
Akceptowane są zarówno prace pisane wierszem, jak i prozą. 

 
§ 5. 

1. Prace konkursowe należy nadsyłać drogą pocztową w okresie 6 lutego do 13 marca 2017 roku na 

adres Organizatora, tj. Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu, Pl. Bogusławskiego 1, 62-800 
Kalisz lub drogą mailową na adres: konkurs@teatr.kalisz.pl. 

2. Każdy Uczestnik przesyłając Pracę na Konkurs, zobowiązany jest do przesłania wraz z nią druku lub 
skanu podpisanego oświadczenia stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Wzór 

oświadczenia dostępny jest również na stronie internetowej Organizatora: www.teatr.kalisz.pl. 

Przesyłając Pracę na Konkurs, Uczestnik dołącza również – w formie druku lub skanu - pisemną zgodę 
rodziców lub opiekunów na swój udział w Konkursie. 

3. Prace bez oświadczeń spełniających warunki wskazane w ust. 2, nie będą brały udziału 
w konkursie. 

 

§ 6. 
1. Oceny Prac konkursowych dokona Komisja konkursowa wybrana przez Organizatora. 

2. Członkowie Komisji konkursowej ocenią Prace konkursowe i dokonają wyboru sześciu najlepszych prac. 
Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu jest jawne i zostanie opublikowane na stronie internetowej 

Organizatora. Autorzy nagrodzonych prac zostaną dodatkowo powiadomieni o wygranej za 
pośrednictwem poczty elektronicznej. 

3. Przy ocenie Prac konkursowych Komisja będzie brała pod uwagę następujące elementy: kreatywność 

autora, przystępność języka, walory edukacyjne i morał, a także samodzielność uczestnika w tworzeniu 
opowieści. 

 
§ 7. 

1. Nagrodą dla zwycięskich Uczestników będzie nagranie wyróżnionych bajek w formie słuchowisk 

i zamieszczenie ich – z podaniem nazwiska autora/autorów na stronie Organizatora oraz jego kanałach 
mediów społecznościowych – YouTube, Facebook. 

2. Organizator przewiduje również nagrody rzeczowe – pakiety gadżetów firmowych Teatru oraz 
zaproszenia na spektakle. 

 
§ 8. 

1. Uczestnik Konkursu przenosi nieodpłatnie, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych na Organizatora 

http://www.teatr.kalisz.pl/


autorskie prawa majątkowe do nadesłanych prac konkursowych oraz upowszechniania ich na wszelkich 

znanych polach eksploatacji, zgodnie ze złożonym pisemnym oświadczeniem, stanowiącym załącznik     

nr 1. 
2. Uczestnik Konkursu zezwala Organizatorowi na wykonywanie zależnych praw autorskich, zgodnie ze 

złożonym w/w pisemnym oświadczeniem. 
 

§ 9. 

1. Uczestnik Konkursu, na mocy złożonego oświadczenia stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego 
Regulaminu, wyraża zgodę na otrzymywanie pocztą elektroniczną na podany adres e-mail informacji 

i publikacji w celach związanych z konkursem. 
2. Użytkownik Konkursu ma prawo  do wglądu do przekazanych danych osobowych oraz do ich poprawiania 

i żądania ich usunięcia. 

 
§ 10. 

1. Wszelkie reklamacje, związane z przebiegiem Konkursu i wyłonieniem nagrodzonych, powinny być 
składane pisemnie, na adres Organizatora w terminie do 14 dni, licząc od dnia zdarzenia będącego 

przyczyną złożenia reklamacji. 
2. Reklamacje wniesione po tym terminie nie będą rozpatrywane. Organizator w terminie do 14 dni od dnia 

otrzymania reklamacji rozpatrzy otrzymaną reklamację i pisemnie bądź drogą elektroniczną poinformuje 

zgłaszającego reklamację o zajętym stanowisku. Decyzja podjęta w wyniku rozpatrzenia reklamacji jest 
ostateczne i dalsza korespondencja w tej sprawie nie będzie rozpatrywana. 

3. Wszelkie spory wynikłe z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań związanych 
z niniejszym konkursem będą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy, miejscowo właściwy dla siedziby 

Organizatora. 

4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego. 
 

§ 11. 
1. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie się do niniejszego Regulaminu. 

2. Nadesłane Prace niezgodnie z powyższymi warunkami regulaminowymi nie będą rozpatrywane.  
3. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo przedłużenia czasu trwania konkursu. 

4. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo zmiany nagród i terminów rozstrzygnięcia konkursu, 

a nawet odwołania Konkursu w każdym czasie, co zostanie ogłoszone na stronie internetowej: 
www.teatr.kalisz.pl. 

5. W przypadku odwołania Konkursu nadesłane prace nie będą wykorzystywane przez Organizatora do 
jakichkolwiek celów. 

6. Organizator nie odsyła nadesłanych Prac konkursowych. 

7. Komunikaty i informacje na temat konkursu publikowane będą na stronie internetowej Organizatora. 
Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać pisząc na adres: konkurs@teatr.kalisz.pl. 

http://www.teatr.kalisz.pl/

