REGULAMIN KONKURSU „CZY LECI Z NAMI LEM?”
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Czy leci z nami Lem?” i jest zwany dalej:
„Konkursem”.
2. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Teatr Nowy w Olsztynie z siedzibą przy ul.
Rodziewiczówny 3 w Olsztynie 10-300, zwana dalej „Organizatorem”,
3. Nagrody zostały pozyskane ze środków przyznanych Organizatorowi w ramach
konkursu z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego 2021 rok ogłoszonym
przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego – Departament
Kultury i Edukacji.
4. Konkurs trwa od 1 sierpnia 2021 r. do 18 października 2021 r. Organizator zastrzega
sobie prawo do przedłużenia konkursu.
5. Zadanie konkursowe polega na napisaniu opowiadania inspirowanego “Bajkami
robotów” Stanisława Lema.
6. Prace
konkursowe
należy
przesłać
drogą
mailową
na
adres
teatrnowywolsztynie@gmail.com w rozszerzeniu pdf.
§2
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
a) Ukończyła 13 rok życia
b) Posiada ograniczoną lub pełną zdolność do czynności prawnych
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących
warunków:
a) Zapoznanie się z regulaminem konkursu na stronie www.teatrnowywolsztynie.pl
b) Spełnienie warunków podanych w §2 p.1.
c) Napisanie opowiadania inspirowanego “Bajkami robotów” Stanisława Lema, którego
objętość to minimum 7 (siedem), a maksymalnie 10 (dziesięć) stron A4, pisanych
czcionką Times New Roman, wielkość 12, interlinia 1,5, wyjustowanie.
d) Przesłanie
pracy
konkursowej
w
rozszerzeniu
pdf.
na
adres
teatrnowywolsztynie@gmail.com w rozszerzeniu pdf.
§3
ZASADY KONKURSU I NAGRODY
1. W ramach konkursu zostaną przyznane: 1 Nagroda główna – I miejsce, Nagroda –
II i III miejsce o łącznej wartości 2 000 PLN (słownie: dwa tysiące złotych) oraz
sesja nagraniowa nagrody głównej w formie mini audiobooka.
2. Jury w Konkursie będzie składać się z 3 osób. W jej skład wejdą: Grzegorz
Gromek, Jacek Sobota, Leszek Błaszkiewicz.
3. Nagrodami w Konkursie są:
● Nagroda Główna – I miejsce: nagranie wyłonionej pracy w formie mini
audiobooka, teleskop i seria książek Stanisława Lema
● Nagroda – II i III miejsce: serie książek Stanisława Lema

4.
5.
6.
7.

8.

9.

(W związku z pozyskiwaniem nagród, Organizator zastrzega sobie prawo
do ogłoszenia dodatkowych nagród do dnia ogłoszenia wyników
konkursu).
Opowiadanie, które zajmie I miejsce zostanie przetworzone na mini audiobooka.
Osoba, której opowiadanie zajmie I miejsce dobrowolnie zrzeka się praw
autorskich, które przechodzą na Organizatora Konkursu.
Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i
interpretacji rozstrzyga Organizator.
Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej pocztą elektroniczną w
przeciągu 14 (czternastu) dni od zakończenia, na wskazany przez niego w trakcie
konkursu adres e-mail. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu Konkursu pojawi się także na
stronie Internetowej Organizatora (www.teatrnowywolsztynie.pl), stronach
Internetowych
partnerów
projektu
–
olsztyńskie
Planetarium,
(planetarium.olsztyn.pl) oraz na fanpagach – Teatr Nowy w Olsztynie
(https://www.facebook.com/TeatrNowywOlsztynie), olsztyńskie Planetarium
(https://www.facebook.com/olsztynskie.planetarium).
Celem potwierdzenia woli przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien
odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres wskazany przez Organizatora w
terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia (pod rygorem utraty
prawa do nagrody).
Przekazanie nagród nastąpi osobiście podczas wydarzenia organizowanego w
późniejszym terminie, o czym powiadomi Organizator do 2 tygodni po ogłoszeniu
wyników Konkursu.
§4
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych
danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej.
2. Podane dane będą̨ przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu
oraz w związku z wydaniem nagród.

§5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień́ niniejszego Regulaminu, o ile nie
wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności
zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody.
Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie
www.teatrnowywolsztynie.pl.

