
REGULAMIN KONKURSU 
na jednoaktówkę „I zatrzymał się czas” 

 
 

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 

1. Konkurs kierowany jest do widzów Białostockiego Teatru Lalek w Białymstoku. 

2. W konkursie mogą wziąć udział tylko osoby pełnoletnie. 

III. Zasady i przebieg Konkursu 

1. Przedmiotem Konkursu jest napisanie sztuki teatralnej w jednym akcie pod hasłem „I zatrzymał 
się czas”.   

2. Zgłoszenie tekstu do Konkursu polega na: 

1) przesłaniu drogą elektroniczną pliku PDF zawierającego tekst na adres: 
edubrowska@btl.bialystok.pl wraz z podaniem imienia, nazwiska i danych teleadresowych 
umożliwiających kontakt z autorem; 

2) przesłaniu pocztą tradycyjną na adres: Białostocki Teatr Lalek, ul. K. Kalinowskiego 1, 15-875 
Białystok wydrukowanego w 3 egzemplarzach i podpisanego przez autora tekstu, 
z dopiskiem: „Konkurs na jednoaktówkę”. 

3. Zgłoszenia online i pocztą należy dokonać do 30 kwietnia 2020 roku (decyduje data stempla 
pocztowego). 

4. Każdy Uczestnik Konkursu może złożyć nie więcej niż jeden tekst.  

5. Organizator Konkursu nie zwraca nadesłanych egzemplarzy tekstu.  

6. Złożenie zgłoszenia przez Uczestnika Konkursu jest równoznaczne ze złożeniem przez niego 
oświadczenia, iż jest autorem nadesłanego przez siebie tekstu oraz że jego tekst konkursowy nie 
narusza praw osób trzecich ani bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. 

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

8. Z chwilą nadesłania tekstu konkursowego Uczestnik udziela Organizatorowi Konkursu 
nieodpłatnej licencji na czas nieokreślony, która ma charakter licencji niewyłącznej 
na następujących polach eksploatacji: 
1) wszelkie nadawanie i reemitowanie; 
2) wpisanie do pamięci komputera; 
3) wprowadzenie i prezentacja na stronach internetowych BTL; 
4) publiczna prezentacja w siedzibie BTL lub w innej lokalizacji; 
5) utrwalenie i zwielokrotnienie dowolną techniką, w tym techniką zapisu magnetycznego, 

optycznego, drukarską, reprograficzną, cyfrową oraz wprowadzenie do obrotu, w dowolnej 
liczbie egzemplarzy, w charakterze materiałów informacyjnych lub reklamowych 
dotyczących Konkursu, materiałów informacyjnych lub reklamowych dotyczących 
Organizatora. 

9. Zwycięzca Konkursu zobowiązuje się do nie zgłaszania żadnych roszczeń względem Organizatora 
z tytułu wykorzystania tekstu konkursowego. 

10. Oceny zgłoszonych tekstów oraz wyboru zwycięskiego tekstu dokona Jury Konkursu, w skład 
którego wejdzie: 
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• Dyrektor Naczelny i Artystyczny BTL, 

• Dramaturg BTL, 

• jeden z członków Zespołu Aktorskiego 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. 

IV. Nagrody 

1. Organizator Konkursu przewiduje wyłonienie jednego laureata konkursu. 

2. W ramach nagrody autor zwycięskiego tekstu wraz z osobą towarzyszącą otrzyma możliwość 
uczestnictwa we wszystkich premierowych pokazach spektakli BTL – zarówno dla dorosłych, jak 
i dla dzieci – w sezonie artystycznym 2020/2021. 

V. Dane osobowe 

1. Uczestnicy Konkursu przystępując do niego wyrażają zgodę na przetwarzanie następujących 
danych osobowych należących do kategorii danych zwykłych: imię i nazwisko, adres e-mail, 
numer telefonu, a w przypadku konieczności wysłania nagrody, także adres do korespondencji. 

2. Uczestnicy Konkursu przyjmują do wiadomości, że podanie danych osobowych w zakresie 
określonym w ust. 1 jest dobrowolne, jednakże ich podanie przez Uczestników Konkursu jest 
wymagane do udziału w Konkursie. 

3. Uczestnik przystępując do Konkursu, wyraża zgodę na publikację swoich danych osobowych (imię 
i nazwisko) w przypadku otrzymania nagrody w Konkursie. 

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 Konkursu 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. 

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 – przez czas niezbędny do realizacji tego przedsięwzięcia. 

7) Uczestnik Konkursu ma prawo do: 

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

• wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,  

• przenoszenia danych, 
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• wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

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

przepisy RODO, Uczestnikowi 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  

 
 
 
 

mailto:edubrowska@btl.bialystok.pl

