Regulamin konkursu literackiego „Moja Bajka się zaczyna…”
1. Organizatorami konkursu są: Miejski Dom Kultury w Kole i Pracownia Orange
w Kole
2. W konkursie nie ma ograniczeń wiekowych. Uczestnikiem może być każdy.
3. Prace można dostarczyć :


mailowo na adres organizatora: teatrnakole@gmail.com ,



pocztą tradycyjną na adres:
Miejski Dom Kultury w Kole,
ul. Słowackiego 5,
62-600 Koło,



osobiście składać w sekretariacie Miejskiego Domu Kultury w Kole

4. Termin zgłaszania prac upływa 10 października 2017
5. Kryterium oceny:


czytelność,



unikalny pomysł



wyrazisty morał

6. Prace muszą być autorskie. Prace „skopiowane” zostaną poddane dyskwalifikacji.
7. Warunkiem uczestnictwa w konkursie i przyjęcia pracy jest podpisanie bajki swoimi
danymi:
a) imię i nazwisko
b) wiek
c) adres
d) telefon kontaktowy (e-mail)
e) zgoda rodziców/opiekunów prawnych na udział w konkursie*
*dotyczy uczestników niepełnoletnich

8. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest zamieszczenie podpisanej klauzuli: „Wyrażam
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji obecnego
i przyszłych procesów konkursowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych
osobowych z 29.08.1997 r. (Dz.U. nr 133, poz. 883 z późn. zm.)”.
9. W bajkach może się pojawić się od 3 do 10 postaci; praca nie powinna być dłuższa niż
5 stron formatu A4

10. Ogłoszenie wyników nastąpi 15 października 2017. Wyniki zostaną opublikowane na
stronie internetowej www.mdk.kolo.pl, a uczestnicy zostaną poinformowani
o wynikach drogą mailową lub telefonicznie.
11. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe, a zwycięskie bajki staną się
scenariuszami przedstawień zrealizowanych przez teatr lalkowy „Teatr Na Kole”
12. Organizator zastrzega sobie prawo powielania, cytowania i publikowania prac
konkursowych w celach promocyjnych w prasie, na stronach internetowych, portalach
społecznościowych, oraz w wydawnictwach informacyjno-promocyjnych. Organizator
uzyskuje również prawo do publikowania prac nadesłanych na konkurs (z podaniem
imienia i nazwiska autora) w prasie, na stronach internetowych oraz innych
publikacjach.
13. Postanowienia końcowe:
a) Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.mdk.kolo.pl oraz
w sekretariacie Miejskiego Domu Kultury w Kole
b) Nadesłane na Konkurs dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez
Organizatora

w

celach

promocyjnych

związanych

z

Konkursem

oraz

wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U.
06.90.631), a w szczególności w celu opublikowania wyników Konkursu.
c) Dane osobowe uczestników Konkursu będą chronione zgodnie z Ustawą o
Ochronie Danych Osobowych (DZ. U. 02.101.926). Uczestnikowi przysługuje
prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
d) Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu
e) Przesyłając zgłoszenie, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady
Konkursu zawarte w powyższym Regulaminie.

