Regulamin konkursu
pt. „Pokaż Teatr Forum na Festiwalu”

I. Postanowienia ogólne
1. Konkurs “Pokaż Teatr Forum na Festiwalu”, zwany w dalszej części regulaminu Konkursem,
odbywa się w dniach 24.08-15.09.2016r. na terytorium Rzeczpospolitej Polski.
2. Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP-KLATKA z siedzibą w
Warszawie przy ul. Strzeleckiej 3/12, zwane dalej Organizatorem.
3. Konkurs ma na celu wyłonienie 3 grup, które zaprezentują spektakle Teatru Forum (TF) podczas
Festiwalu Theatre of The Oppressed zwanego dalej Festiwalem.
4. Pokazy spektakli TF - laureatów konkursu, odbędą się 22 października 2016r w Warszawie.
5. Festiwal współfinansują Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP-KLATKA, Miasto st. Warszawa,
oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

II. Zasady uczestnictwa.
1. W konkursie mogą wziąć udział grupy, które posiadają wypracowany i odegrany wspólnie z
publicznością minimum 2 razy, spektakl Teatru Forum.
2. Zgłoszeń konkursowym można dokonać na stronie www.stop-klatka.org.pl od 24.08.2016 do
15.09.2016
3. Zgłoszeń konkursowych dokonuje się poprzez odpowiedzi na pytania konkursowe, będące
załącznikiem nr 1 do niniejszego regulaminu, i wysłanie ich za pomocą formularza dostępnego na
stronie internetowej: www.stop-klatka.org.pl/to-zgloszenia-forum
4. Każda grupa może przesłać tyle zgłoszeń, ile wypracowanych spektakli TF posiada, z
zaznaczeniem, że laureatem w konkursie może zostać tylko raz.

5. Wysłanie zgłoszenia konkursowego jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego
Regulaminu.

III. Nagrody
1. Nagrodą w konkursie jest możliwość zaprezentowania spektaklu Teatru Forum na Festiwalu
Theatre of The Oppressed w dn. 22 października 2016r.
2. Nagrody zostaną przyznanie 3 grupom.
3. Laureatom zostanie również przekazana nagroda pieniężna w wysokości 2500 zł brutto (dwa
tysiące pięćset złotych) - w ramach wynagrodzenie za prezentację podczas Festiwalu.
4. Odprowadzenie podatku dochodowego od nagrody będzie leżało po stronie Laureata lub
Organizatora - w zależności od uzgodnionej formy przekazania nagrody.
5. Nagrody pieniężne zostaną przekazana na podstawie faktury wystawionej w oparciu o umówę o
współpracy (między Organizatorem a Instytucją zrzeszającą grupę) lub rachunków do umów
cywilno-prawnych (między Organizatorem, a aktorami i jokerem).
6. Umowy niezbędne do przekazania nagrody pieniężnej muszą zostać podpisane przez Laureatów
do dnia 10 października 2016r., pod rygorem przepadku prawa do nagrody.
7. Nagroda pieniężna w całości finansowana jest ze środków Miasta st. Warszawy.
8. Laureaci we własnym zakresie pokrywają koszty dojazdu na miejsce Festiwalu oraz koszty
powrotu, a także ewentualnego noclegu.

IV. Wyłanianie zwycięzców.
1. Laureaci konkursu zostaną wyłonieni przez Komisję Konkursową.
2. Posiedzenie Komisji Konkursowej odbędzie się w ciągu 10 dni od dnia zakończenia konkursu.
3. Konkursowa składać się będzie z min. 5 członków i członkiń Stowarzyszenie Praktyków Dramy
STOP-KLATKA, mających doświadczenie w realizacji spektaklów Teatru Forum.
4. Laureaci zostaną powiadomienie o wygranej telefonicznie przez Organizatora do dnia 19
wrześnie 2016r.

5. Organizator podejmie 3 próby połączenia z numerem kontaktowym podanym w zgłoszeniu
konkursowym - w przypadku niepowodzenia nagroda przepada, a Organizator podejmie próbę
kontaktu z koleją grupą z listy rankingowej.

V. Reklamacje.
1. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać na adres Organizatora:
Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP-KLATKA, ul. Strzelecka 3/12 03-433 Warszawa lub w formie
elektronicznej na następujący adres e-mail: stowarzyszenie@stop-klatka.org.pl, przed upływem
czasu trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu, jednakże nie później niż w terminie14 dni od daty
jego zakończenia.
2. Reklamacje zgłaszane po upływie powyżej wskazanego terminu nie będą rozpatrywane.
3. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny
opis i wskazanie przyczyny reklamacji. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednak nie
później niż w terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez Organizatora.
4. Organizator rozstrzyga reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu.
5. Uczestnik składający reklamację zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora na piśmie (za
pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej), na adres z którego przyszła reklamacja, w terminie
14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
6. Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z
Przedstawicielką Organizatora: Dominiką Tokarczyk, d.tokarczyk@stop-klatka.org.pl, tel. 788 027
350

VI. Ochrona danych osobowych.
1. Zgłaszając się do udziału w Konkursie uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych
osobowych, zawartych w zgłoszeniu, przez Organizatora jedynie na potrzeby Festiwalu i na
zasadach wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów prawa, ze szczególnym
uwzględnieniem Ustawy o Ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku ( Dz. U. Nr 133.
Poz. 833 z późniejszymi poprawkami).
2. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez osoby uczestniczące w Konkursie jest
Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP-KLATKA z siedzibą w Warszawie przy ul. Strzeleckiej 3/12.

3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do wydania nagród i
rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługują prawa
do: dostępu do danych, możliwości ich poprawiania, żądania usunięcia danych i zaprzestania ich
przetwarzania.

VII. Prawa Autorskie.
1. Każda osoba, która dokonała zgłoszenia za pomocą formularza zgłoszeniowego oświadcza, że
posiada pełne autorskie prawa majątkowe lub oświadcza, że posiada wiedzę, że zgłoszony w
ramach Konkursu spektakl TF nie narusza autorskich praw majątkowych i osobistych osób trzecich.
2. Osoba uczestnicząca zwalnia Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich wynikających z
faktu, że autorskie prawa majątkowe i osobiste do nagrodzonego spektaklu TF, nie przysługiwały
Uczestnikowi w dacie przyznania nagrody.
3. Osoba uczestniczące przesyłając zgłoszenie konkursowe udziela niewyłącznej, nieodpłatnej
licencji na przetwarzanie lub wykorzystanie przesłanych treści przez Stowarzyszenie Praktyków
Dramy STOP-KLATKA w zakresie obejmującym jedynie działania promocyjne dotyczące Festiwalu.

VIII. Dodatkowe informacje
1. Festiwal będzie filmowany i fotografowany przez Organizatora.
2. Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do
nagrań i zdjęć oraz wyrażeniem przez uczestnika zgody na komercyjne ich rozpowszechnianie.
Powyższe ustalenia dotyczą przypadku, gdy uczestnik zostanie sfilmowany lub sfotografowany
podczas uczestnictwa w Festiwalu oraz wtedy, gdy uczestnik dobrowolnie wyrazi zgodę na
udzielenie wywiadu przed kamerą bądź pozowanie do zdjęcia.
3. W sprawach nieustalonych w powyższym regulaminie obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.

IX. Postanowienie końcowe.
1. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej Organizatora przez cały okres trwania
Konkursu.

2. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w materiałach promocyjnych i reklamowych mają
charakter pomocniczy, natomiast zakres uprawnień Uczestników Konkursu i Organizatora
regulowany oraz oceniany jest na podstawie postanowień niniejszego Regulaminu Konkursu.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie
obowiązującego prawa polskiego.
4. Zarówno Uczestnicy Konkursu jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów
powstałych na tle Regulaminu Konkursu w sposób ugodowy, na drodze negocjacji.

