
REGULAMIN KONKURSU 
na pracę plastyczną “Twój ulubiony bohater spektaklu BTL” 

 
 

I. Organizator 

Organizatorem Konkursu jest Białostocki Teatr Lalek z siedzibą przy ul. K. Kalinowskiego 1, 15-875 
Białystok, zwany dalej „Organizatorem Konkursu” lub „BTL”. 

II. Uczestnicy Konkursu 

Konkurs kierowany jest do dzieci w wieku do lat 10 – widzów Białostockiego Teatru Lalek 
w Białymstoku.  

III. Zasady i przebieg Konkursu 

1. Przedmiotem Konkursu jest wykonanie pracy plastycznej w formacie A4 w dowolnej technice 
plastycznej, przedstawiającej bohatera jednego ze spektakli dla dzieci, produkcji Białostockiego 
Teatru Lalek w Białymstoku. 

2. Prace należy przesłać pocztą do dnia 30 kwietnia 2020 r. (decyduje data stempla pocztowego) 
na adres: Białostocki Teatr Lalek, ul. K. Kalinowskiego 1, 15-875 Białystok, z dopiskiem: „Konkurs 
plastyczny”. 

3. Praca na rewersie musi zawierać następujące dane: 

• imię i nazwisko autora, 

• wiek autora, 

• tytuł spektaklu, z którego pochodzi przedstawiony w pracy plastycznej bohater. 

4. Do pracy należy dołączyć oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego 
Regulaminu, obejmujące pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego Uczestnika Konkursu 
na jego udział w Konkursie oraz na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z niniejszym 
Regulaminem. Prace dostarczone bez powyższego oświadczenia nie zostaną zakwalifikowane 
do Konkursu. 

5. Każdy Uczestnik Konkursu może złożyć nie więcej niż jedną pracę.  

6. Złożenie pracy przez Uczestnika Konkursu jest równoznaczne ze złożeniem przez niego 
oświadczenia, że praca jest wynikiem jego twórczości. 

7. Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom.  

8. Zgłoszenia nie spełniające wymogów Regulaminu nie zostaną zakwalifikowane do Konkursu. 

9. Z chwilą złożenia pracy działający w imieniu Uczestnika Konkursu jego rodzic lub opiekun prawny 
nieodpłatnie przenosi na Organizatora autorskie prawa majątkowe do pracy, bez ograniczeń 
czasowych ani terytorialnych, w zakresie następujących pól eksploatacji: 

1) zwielokrotniania pracy drukiem lub inną podobną techniką; 
2) wprowadzania do obrotu egzemplarzy zwielokrotnienia, o którym mowa w pkt 1; 
3) prezentowania pracy na wystawach, organizowanych przez BTL; 
4) utrwalania i reprodukowania pracy na nośnikach multimedialnych; 
5) sporządzania cyfrowego zapisu pracy i wprowadzanie go do pamięci komputera, w tym 

do własnej elektronicznej bazy danych oraz udostępniania w sieci Internet w całości 
lub w części; 

6) wykorzystania pracy w drukach reklamowych i materiałach promocyjnych (działalność 
promocyjna obejmuje również stronę internetową BTL, serwisy oraz profile internetowe 
m.in. Facebook, Youtube i itp.); 



7) wykorzystywania pracy w drobnych akcesoriach i przedmiotach promocyjnych, 
sprzedawanych lub rozprowadzanych bezpłatnie (np. magnesy, zakładki, ołówki itp.) 

oraz wyraża zgodę na wykonywanie przez Organizatora Konkursu praw zależnych. 

10. Oceny prac oraz wyboru zwycięskiej pracy dokona Jury Konkursu, w skład którego wejdzie: 

• Dyrektor Naczelny i Artystyczny BTL, 

• jeden z członków Zespołu Aktorskiego BTL, 

• jeden z pracowników Pracowni Plastycznej BTL. 

11. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi na zakończenie sezonu artystycznego, tj. do 30 czerwca 
2020 roku. Wyniki zostaną podane na stronie internetowej BTL: https://www.btl.bialystok.pl/ 
oraz profilu Facebook: https://www.facebook.com/TeatrBTL/. 

12. Od decyzji Jury nie przysługuje odwołanie. 

13. Praca laureata, jak również pozostałe prace zgłoszone do konkursu, będą prezentowane 
na wystawie pokonkursowej (miejsce wystawy oraz termin zostaną podane na stronie 
internetowej BTL). 

IV. Nagrody 

1. Organizator Konkursu przewiduje wyłonienie jednego laureata konkursu. 

2. W ramach nagrody autor zwycięskiej pracy wraz z opiekunem otrzyma możliwość uczestnictwa 
we wszystkich premierowych pokazach spektakli BTL, dedykowanych dzieciom, w sezonie 
artystycznym 2020/2021. 

V. Dane osobowe 

1. Rodzic lub opiekun prawny Uczestnika Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie następujących 
danych osobowych Uczestnika Konkursu: imię i nazwisko, wiek, a w przypadku konieczności 
wysłania nagrody, także adres do korespondencji. 

2. Rodzic lub opiekun prawny Uczestnika Konkursu przyjmuje do wiadomości, że podanie danych 
osobowych Uczestnika Konkursu w zakresie określonym w ust. 1 jest dobrowolne, jednakże ich 
podanie jest wymagane do udziału w Konkursie. 

3. Rodzic lub opiekun prawny Uczestnika Konkursu wyraża zgodę na publikację danych osobowych 
Uczestnika Konkursu tj. imię i nazwisko, wiek w przypadku otrzymania nagrody w Konkursie oraz 
w przypadku prezentacji pracy na wystawie pokonkursowej. 

4. Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (RODO ), Organizator informuje, że: 

1) Administratorem danych osobowych Uczestnika Konkursu jest Białostocki Teatr Lalek, 
z siedzibą przy ul. K. Kalinowskiego 1, 15-875 Białystok, tel.: 85 742-50-31, kontakt mailowy 
pod adresem: teatr@btl.bialystok.pl.  

2) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można 
skontaktować się mailowo: iod@btl.bialystok.pl lub telefonicznie: tel. 85 742 50 31 wew. 
121, we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania 
z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

3) Organizator będzie przetwarzać dane osobowe Uczestnika Konkursu w celu prawidłowego 
przeprowadzenia Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. 

mailto:teatr@btl.bialystok.pl


4) Dane osobowe Uczestnika Konkursu mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym 
dane osobowe na zlecenie Administratora, tj. dostawcom usług IT oraz podmiotom 
świadczącym usługi prawne na rzecz Administratora. 

5) Podane dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. 
6) Dane osobowe Uczestnika Konkursu będą przechowywane w celu prawidłowego 

przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy Konkursu, wydania nagrody zwycięzcy 
Konkursu, organizacji wystawy pokonkursowej – przez czas niezbędny do realizacji tego 
przedsięwzięcia. 

7) Rodzic lub opiekun prawny Uczestnika Konkursu ma prawo do: 

• żądania od Administratora dostępu do danych osobowych Uczestnika Konkursu, 
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

• wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,  

• przenoszenia danych, 

• wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 
8) W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza 

przepisy RODO, rodzicowi lub opiekunowi prawnemu Uczestnika Konkursu przysługuje prawo 
do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9) Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 
profilowaniu. 

VI. Postanowienia końcowe 

1. We wszystkich sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Organizator 
Konkursu. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie, do zmian 
dat wyznaczających realizację Konkursu oraz do zawieszenia lub unieważnienia Konkursu bez 
podania przyczyny. 

3. Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu. 

4. Pytania dotyczące Konkursu należy kierować na adres: edubrowska@btl.bialystok.pl  
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Załącznik do regulaminu  
Konkursu na pracę plastyczną  

“Twój ulubiony bohater spektaklu BTL” 
 
 
 

Zgoda rodzica lub opiekuna prawnego 
 
 

 
Wyrażam zgodę na udział ………………………………………………………………… (imię i nazwisko) w Konkursie 
na pracę plastyczną “Twój ulubiony bohater spektaklu BTL” organizowanym przez Białostockie Teatr 
Lalek w Białymstoku oraz na przetwarzanie jego / jej danych osobowych przez Białostocki Teatr Lalek 
w celach organizacji i przeprowadzenia Konkursu – na zasadach określonych w regulaminie Konkursu. 
 
 
 
 

……………………………………………………..……….. 
(podpis) 

 
 


