
 
                         Warszawa,19.07.2019 

 

 

REGULAMIN KONKURSU „WARSZTATY TEATRALNE” 

Realizowanego w ramach projektu warsztatów teatralnych Teatru Syrena 

 

1. ORGANIZATOR 

Organizatorem konkursu jest Teatr Syrena w Warszawie. 

 

2. CELE KONKURSU 

Konkurs ma na celu: 

 Kształtowanie wyobraźni i twórczego myślenia u dzieci; 

 Poszerzenie wiedzy na temat teatru; 

 Umożliwienie dzieciom udziału w warsztatach teatralnych realizowanych na trzech poziomach 

zaawansowania: „Uczymy się Teatru”, „Tworzymy Teatr” oraz „Jesteśmy Teatrem”. 

  

3. WARUNKI UCZESTNICTWA 

a. Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych przebywających pod opieką warszawskich instytucji 

wsparcia rodziny (m.in. Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, domy dziecka, ośrodki wsparcia dziennego, 

ośrodków socjoterapii, ośrodków pomocy społecznej); 

b. Zadaniem konkursowym jest przygotowanie awersu biletu teatralnego (ozdobnej strony), który swoją 

tematyką nawiązywać będzie do jednej z bajek z repertuaru Teatru Syrena (Kot w butach, Królowa śniegu, 

Dzieci z Bullerbyn); 

c. Technika prac: rysunek kredką, tuszem, farbami, ołówkiem, collage (kolaż), wydzieranka – do wyboru przez 

uczestnika projektu; 

d. Format prac plastycznych: A4; 

e. Prace bez oprawy w passe-partout; 

f. Nie przyjmujemy prac zbiorowych; 

g. Każda praca na odwrocie powinna zawierać informacje:  

 Imię i nazwisko autora, wiek,  

 Adres zamieszkania,  

 Imię i nazwisko opiekuna /rodzica, telefon kontaktowy 

 Klauzurę RODO będącą załącznikiem do niniejszego regulaminu 

h. Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązują się do przyprowadzania dzieci na warsztaty oraz odbierania dzieci 

z warsztatów. Są oni odpowiedzialni za bezpieczeństwo dzieci w drodze na warsztaty i z warsztatów do domu.  

I.     Dzieci mogą być przyprowadzane i odbierane przez inne osoby dorosłe, zdolne do podejmowania czynności 

prawnych, upoważnione na piśmie przez rodziców (opiekunów prawnych).  

 



 
 

KONTAKT 

W razie niejasności związanych z regulaminem konkursu prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy: 

Zuzanna Miladinović/ 795488933 / zbiorka@teatrsyrena.pl 

 

4. TERMIN I MIEJSCE NADSYŁANIA PRAC 

 Prace przyjmowane są do 20 sierpnia 2019 roku 

 Adres przyjmowania prac: Teatr Syrena, ul. Litewska 3, 00-589 Warszawa 

 Prace mogą być przesłane pocztą bądź złożone w teatrze w sekretariacie  

 Prosimy, aby na kopercie znalazł się dopisek „WARSZTATY TEATRALNE” 

5. JURY 

W skład jury konkursowego wchodzą: Zuzanna Miladinović (Koordynator impresariatu), Paulina Huczyńska 

(Specjalista ds. edukacji). 

 

6. WYNIKI KONKURSU 

Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie. 

 

7. NAGRODY 

Organizator przewiduje następujące nagrody: 

 70 pojedynczych zaproszeń na cykl jesiennych, weekendowych warsztatów teatralnych; 

 

8. DODATKOWE INFORMACJE 

a. Prace niezgodne z regulaminem, zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania, zrolowane, nie będą brane 

pod uwagę. 

b. Werdykt jury jest ostateczny (od werdyktu nie przysługuje odwołanie). 
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Załącznik 

 

 

Ja …………………………………………………………………..(imię i nazwisko), jako opiekun prawny dziecka  

………………………………………………………, lat ……………. wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

wskazanych powyżej w celu wzięcia udziału w konkursie „WARSZTATY TEATRALNE”  organizowanym przez 

Teatr Syrena (podkreśl poniżej). 

 

TAK      NIE   

 

 

…………………………………………………………. 

                 (data i podpis) 

 

 

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

 

Informuję, że Administratorem danych osobowych jest Teatr Syrena z siedzibą w Warszawie (00-589), przy 

ul. Litewskiej 3, REGON 000277380, wpisany do Rejestru Instytucji Kultury Urzędu Miasta Stołecznego 

Warszawy, pod numerem RIA/1/94, NIP: 525-000-96-83., zwany dalej Administratorem. Administrator 

prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe przetwarzane są w celu wzięcia udziału 

w konkursie „WARSZTATY TEATRALNE” organizowanym przez Teatr Syrena oraz w celu publikacji na 

Facebooku Teatru Syrena najciekawszych prac z imieniem oraz wiekiem dziecka. 

Przetwarzanie danych następuje na podstawie zgody (art 6 ust. 1 lit. a RODO). Dane osobowe mogą być 

przekazywane podmiotom działającym na zlecenie Administratora tj. dostawcy usług i rozwiązań 

teleinformatycznych, firmom kurierskim i spedycyjnym. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale 

niezbędne celem wzięcia udziału w konkursie „WARSZTATY TEATRALNE”. Dane będą przechowywane nie 

dłużej niż rok lub do momentu odwołania zgody. W zakresie, w jakim dane będą przetwarzane dla realizacji 

naszych prawnie uzasadnionych interesów, mogą być one przez nas przechowywane dla celów ustalenia, 

dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, do momentu przedawnienia tych roszczeń. Wycofanie zgody nie 

wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

Posiadasz prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, czy wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, przenoszenia danych, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych 

osobowych. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. W 

celu wykonania powyższych uprawnień należy skontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych poprzez e-

mail: iod@teatrsyrena.pl.  

 

          

         …………………………………………………………. 

                 (data i podpis) 


