
Regulamin konkursu plastycznego dla dzieci "Mój ulubiony spektakl w Lubuskim Teatrze"

I. Przepisy ogólne
1. Organizatorem konkursu jest Lubuski Teatr w Zielonej Górze.
2. Temat pracy: "Mój ulubiony spektakl w Lubuskim Teatrze".
3. Konkurs odbywać się będzie w trzech kategoriach wiekowych:

• I kategoria - dzieci w wieku przedszkolnym;
• II kategoria - klasy I-III;
• III kategoria - klasy IV -VIII;

4, Dopuszcza się prace wykonane dowolną techniką plastyczną na papierze formatu nie większym
niż A4.
5. Prace powinny być opisane na odwrocie. Opis powinien zawierać następujące informacje: imię i
nazwisko oraz wiek autora, telefon kontaktowy do rodzica lub opiekuna.

II. Zasady i sposoby zgłaszania prac konkursowych oraz wyniki konkursu
1. Prace należy składać do 31 marca 2023 roku w Biurze Działu Literackiego Lubuskiego Teatru
(pokój nr 30, II piętro, pion techniczny) od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:30-15:30. Po
godzinie 15:30 (lub w weekendy) prosimy zostawiać prace na portierni Lubuskiego Teatru z opisem
“Praca na konkurs”.
2.  Rozstrzygnięcie  konkursu  nastąpi  3  kwietnia  2023 roku.  O zwycięstwie  i  terminie  rozdania
nagród  w  konkursie  laureaci  zostaną  powiadomieni  telefonicznie.  Dodatkowo  wyniki  zostaną
opublikowane na stronie internetowej Teatru oraz na oficjalnym profilu Teatru na portalu Facebook.

III. Nagrody i wystawa
1. Komisja konkursowa nagrodzi najlepsze prace w poszczególnych kategoriach wiekowych.
2. Dla laureatów przewidziane są: dyplomy oraz vouchery do Lubuskiego Teatru.
3. Teatr zorganizuje wystawę nagrodzonych prac.

IV.  Postanowienia końcowe
1.  Zgłoszenie  jest  jednoznaczne  z  zaakceptowaniem  warunków  Regulaminu  Konkursu  oraz
zapoznaniem z klauzulą informacyjną dołączoną do regulaminu.
2. Wszystkie prace zgłoszone do konkursu stają się własnością Organizatora. Autorzy przenoszą na
organizatora prawa autorskie,  tj.  prawa do publikacji drukiem, prawa do przenoszenia dzieła na
nośniki elektroniczne, prawa do publikacji w internecie i prezentacji na wystawie.
3. Prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę.
4. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem decydują Organizatorzy.
5. Wszelkich informacji dotyczących zasad konkursu udzielają Joanna Marcinkowska oraz Natalia
Walczak-Wachowska, tel. 68-452-72-72 wew. 30 lub 664-713-587, j.marcinkowska@teatr.zgora.pl.
6. Administratorem danych osobowych jest Lubuski Teatr w Zielonej Górze z siedzibą w Zielonej
Górze, Aleja Niepodległości 3/5.

Klauzula informacyjna 
TOŻSAMOŚĆ 
ADMINISTRATORA

Administratorem  danych  osobowych  jest  Lubuski  Teatr  z  siedzibą  w  Zielonej  Górze  (65-048)  przy  
al. Niepodległości 3/5. 

DANE KONTAKTOWE 
ADMINISTRATORA

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email:  sekretariat@teatr.zgora.pl lub pisemnie na
adres siedziby administratora.

mailto:sp4ziebice@op.pl


DANE KONTAKTOWE 
INSPEKTORA OCHRONY 
DANYCH

Administrator  wyznaczył  inspektora  ochrony  danych,  z  którym można  się  skontaktować  poprzez  email:
inspektor@4consult.com.pl
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania
danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA I 
PODSTAWA PRAWNA

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zorganizowania oraz udziału w konkursie plastycznym dla dzieci
„Mój ulubiony spektakl w Lubuskim Teatrze”, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

ODBIORCY DANYCH LUB 
KATEGORIE ODBIORCÓW 
DANYCH

W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej, dane osobowe mogą być udostępnione
innym  odbiorcom  lub  kategoriom  odbiorców  danych  osobowych,  w  szczególności  poprzez  prezentację
laureatów podczas ogłoszenia konkursu i w mediach społecznościowych.

OKRES 
PRZECHOWYWANIA 
DANYCH

Dane  osobowe  będą  przetwarzane  przez  okres  jednego  roku  od  momentu  zorganizowania  konkursu,  a
następnie zostaną usunięte.

PRAWA PODMIOTÓW 
DANYCH

Przysługuje  Pani/Panu  prawo  żądania  dostępu  do  danych,  ich  sprostowania,  usunięcia  lub  ograniczenia
przetwarzania  oraz  prawo  do  wniesienia  sprzeciwu  wobec  przetwarzania  danych,  a  także  prawo  do
przenoszenia swoich danych.
Ma  Pani/Pan  prawo  do  cofnięcia  zgody  w  dowolnym  momencie  bez  wpływu  na  zgodność  z  prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawia zgody przed jej cofnięciem.

PRAWO WNIESIENIA 
SKARGI 

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną
danych osobowych.

INFORMACJA O 
DOWOLNOŚCI PODANIA 
DANYCH

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych będzie skutkowało niemożnością
udziału w organizowanym  konkursie.


