Regulamin Konkursu na Recenzję Teatralną spektaklu
50. Ogólnopolskich Spotkań Lalkarzy w Puławach i Lublinie
1.Organizatorem Konkursu na Recenzję Teatralną spektaklu 50. Ogólnopolskich Spotkań
Lalkarzy jest Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie.
2. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych oraz dorośli.
3. Przedmiotem Konkursu jest recenzja spektaklu 50. Ogólnopolskich Spotkań Lalkarzy w Puławach i
Lublinie, który odbędzie się w terminie 17-19 maja 2018 roku w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie.
4. Forma prac konkursowych
• Objętość recenzji nie powinna przekraczać 3600 znaków (2 strony maszynopisu).
• Forma wydruku na papierze formatu A4, czcionka Times New Roman 12, interlinia 1,5.
• Do pracy należy dołączyć kartę zgłoszenia (załącznik nr 1). Prace nie podpisane, anonimowe nie

będą zakwalifikowane do Konkursu. W wypadku udziału w Konkursie nieletnich karta zgłoszenia
powinna zostać podpisana przez rodzica/opiekuna.
5. Warunkiem udziału w Konkursie jest załączenie do pracy, pisemnego oświadczenia autora pracy
(dorośli uczestnicy) lub prawnych opiekunów autora (nieletni uczestnicy) o wyrażeniu zgody na
przetwarzanie danych osobowych własnych lub podopiecznego dla potrzeb niezbędnych dla realizacji
Konkursu, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z
2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.), według załączonego wzoru (Załącznik nr 1).

6. Każdy z uczestników może zgłosić do Konkursu j e d n ą recenzję. Praca musi być
oryginalnym dziełem jednego autora i nie może naruszać praw osób trzecich, w szczególności
praw autorskich.
7. Kryteria oceny prac konkursowych
• zgodność z tematem Konkursu,
• walory literackie,
• oryginalność prezentowanych myśli,
• poprawność językowa.
8. Terminarz Konkursu
• Konkurs dotyczy amatorskich spektakli lalkowych prezentowanych w Centrum Spotkania Kultur w
Lublinie Podczas 50. Ogólnopolskich Spotkań Lalkarzy (17-19 maja 2018 roku). Do 30 kwietnia
2018 roku należy przesłać na adres e-mailowy lalki.woklublin@gmail.com swoje dane (imię i
nazwisko, nr tel.) i wyrazić chęć wzięcia udziału w Konkursie w celu przygotowania identyfikatora oraz
rezerwacji wejściówek na spektakl, z którego będzie przygotowywana recenzja.
• Ostateczny termin przesłania recenzji upływa 4 czerwca 2018 r. Recenzje należy przesłać na adres
Organizatora Konkursu: Wojewódzki Ośrodek Kultury, ul. Dolna Panny Marii 3, 20-010 Lublin z
dopiskiem „Konkurs na recenzję” lub e-mailem: lalki.woklublin@gmail.com wraz z kartą

zgłoszenia.
• Laureaci najlepszych recenzji zostaną wyłonieni przez powołane przez Organizatora Jury.
9. Wręczenie nagród nastąpi jesienią 2018 roku w trakcie otwarcia wystawy fotograficznej
retrospektywnej z 50. Ogólnopolskich Spotkań Lalkarzy w siedzibie Organizatora. Decyzja Jury jest

ostateczna i nieodwołalna. We wrześniu laureaci Konkursu zostaną j powiadomieni o przyznaniu
nagród oraz terminie ich wręczenia, a protokół Jury zostanie zamieszczony na stronie internetowej
Organizatora.
10. Recenzje będą oceniane i nagradzane w czterech kategoriach wiekowych:
a) dzieci szkół podstawowych z klas V-VII,
b) młodzież gimnazjalna (klasa II i III),
c) młodzież szkół średnich,
d) dorośli.

Nagrodzone osoby otrzymają dyplomy i upominki rzeczowe, a najlepsze recenzje zostaną
wydrukowane na stronie internetowej Organizatora oraz w drukach promocyjnych Ogólnopolskich
Spotkań Lalkarzy.

11. Zgłoszenie recenzji do udziału w Konkursie jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego
Regulaminu.
12. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania przez Organizatora.
13. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przedłużanie, skracanie,
zmiany lub odwołanie Konkursu z przyczyn od niego niezależnych.
14. Postanowienia końcowe
• Lista spektakli 50. Ogólnopolskich Spotkań Lalkarzy dostępna będzie na stronie www.wok.lublin.pl
zakładka „teatr” po 16 kwietnia 2018 r.
15. Biuro Organizacyjne
Wojewódzki Ośrodek Kultury
ul. Dolna Panny Marii 3
20-010 Lublin
tel. 81 53 242 08
e-mail: lalki.woklublin@gmail.com
www.wok.lublin.pl
Koordynatorka 50. OSL: Iwona Niewczas, tel. 784 415 284

KONKURS HONOROWYM PATRONATEM OBJĘŁA
LUBELSKA KURATOR OŚWIATY
TERESA MISIUK

Konkurs na Recenzję Teatralną 50. Ogólnopolskich Spotkań Lalkarzy
w Puławach i Lublinie
Załącznik nr 1

Karta zgłoszenia*
(PROSIMY WYPEŁNIAĆ DRUKOWANYMI LITERAMI)
*W wypadku zgłoszenia osoby niepełnoletniej, formularz powinien zostać wypełniony przez rodzica lub opiekuna prawnego.

1. Tytuł recenzji: .......................................................................................................................................
2. Imię i nazwisko autora recenzji: ….....................................................................................................
3. adres zamieszkania, numer telefonu autora, e-mail.....................................................................................
….......................................................................................................................................................................................

4. Kategoria wiekowa (zakreślić właściwe)
a) dzieci szkół podstawowych , d) młodzież gimnazjalna (klasy II i III), e) młodzież szkół średnich, f) dorośli.

5. Nazwa, adres, numer telefonu instytucji patronującej

(jeśli brak instytucji patronującej – nie wypełniać):

.............................................................................................................................................................................
6. Imię i nazwisko opiekuna artystycznego (nauczyciela, instruktora):

...................................................................................................................... ..................................................
(Jeżeli nie masz opiekuna artystycznego podaj swój numer telefonu)

7. Telefon służbowy do opiekuna......................................................................................................................................

Zapoznałem (-am) się z REGULAMINEM Konkursu na Recenzję 50. Ogólnopolskich Spotkań Lalkarzy
….......................................
Podpis autora pracy

….........................................................
Podpis rodzica lub opiekuna prawnego

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wyrażam zgodę na uczestnictwo w Konkursie na Recenzję 50. Ogólnopolskich Spotkań Lalkarzy oraz na nieodpłatne
opublikowanie pracy na stronie internetowej Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie i w okolicznościowym wydawnictwie
Spotkań.
…..............................................................
Podpis rodzica lub opiekuna prawnego

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OŚWIADCZENIE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie, ul. Dolna Panny Marii 3, 20010 Lublin w celu mojego uczestnictwa w Konkursie na Recenzję Teatralną 50. Ogólnopolskich Spotkań Lalkarzy.
Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania.

Data:..............................

...................................................

............................................

(czytelne imię i nazwisko autora pracy)

(czytelne imię i nazwisko opiekuna
prawnego autora pracy)

