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REGULAMIN KONKURSU 
„Pinokio – nowy na dzielni” 

(dalej „REGULAMIN") 

I. Postanowienia ogólne 

1. Konkurs „Pinokio – nowy na dzielni" (zwany dalej „Konkursem") organizowany jest przez 
Stowarzyszenie Kamienica 56, wykonawcę zamówienia w ramach Projektu Rewitalizacja 
Obszarowa Centrum Łodzi (dalej: „ROCŁ”) – „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - 
Projekt 6” WND-RPLD.06.03.01-10-0004/17 (zwane dalej „Organizatorem"). 

2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator. 

3. Konkurs jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.  

4. Celem Konkursu jest: 

a. włączenie w życie społeczne i kulturalne dzieci i młodzieży mieszkających  
i uczących się na obszarze projektu 6 ROCŁ  

b. wyzwolenie potencjału drzemiącego w młodych mieszkańcach obszaru, otworzenie ich 
na różne formy działań twórczych jako ciekawą alternatywę na spędzanie czasu wolnego 
oraz wspieranie walki z wykluczeniem społecznym i kulturalnym dzieci  
i młodzieży 

c. zaznajomienie młodych mieszkańców obszaru 6 ROCŁ z powstającą po sąsiedzku 
instytucją kultury – Teatrem PINOKIO 

5. Przedmiotem konkursu jest wybór łącznie 4 prac artystycznych inspirowanych nową 
lokalizacją Teatru Pinokio (Wigencja Teatr Pinokio, ul. Henryka Sienkiewicza 75/77, 90-011 
Łódź) wykonanych z wykorzystaniem mniej upowszechnionych dziedzin twórczości tj.: np. 
performance, instalacja, sztuki wizualne ,film dokumentalny, animacja poklatkowa, Street 
art, Land art… zwanych dalej „Pracami konkursowymi”. 

6. Uczestnikami konkursu mogą być zespoły minimum 4 osobowe składające się z dzieci i 
młodzieży (10 - 18 lat). 

7. W Konkursie mogą wziąć udział uczennice i uczniowie szkół podstawowych i 
ponadpodstawowych znajdujących się w okolicy obszaru Projektu 6 ROCŁ, zgodnie z 
granicami opisanymi na stronie hjps://rewitalizacja.uml.lodz.pl/dzialania/6-okolice-centrum-
off-piotrkowska/ 

8. W Konkursie nie mogą wziąć udziału zstępni pracowników Organizatora. 

https://rewitalizacja.uml.lodz.pl/dzialania/6-okolice-centrum-off-piotrkowska/
https://rewitalizacja.uml.lodz.pl/dzialania/6-okolice-centrum-off-piotrkowska/
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9. Zespoły dokonują wyboru techniki artystycznej a organizator w zależności od ich wyboru 
zapewni uczestnikom konsultacje i warsztaty artystyczne wspomagające proces twórczy 
(min.10 godzin zegarowych przeznaczonych na 1 grupę). 

10. Organizator powołuje jedną osobę pełniącą funkcję Koordynatora Konkursu, do wykonywania 
czynności organizacyjnych związanych z prawidłowym i sprawnym przeprowadzeniem 
konkursu.  

II. Czas trwania Konkursu 

1. Konkurs trwa od 27 marca 2023r. do 21 maja 2023r. i składa się z następujących etapów: 

a) Etap złoszeniowy: 27 marca – 14 maja 2023r. zgłoszenie do konkursu, nabór prac 
konkursowych; konsultacje i warsztaty dla uczestników konkursu 

b) Obrady jury: 15 – 20 maja 2023r.  

c) Gala Finałowa, prezentacja prac konkursowych, ogłoszenie zwycięzców, wręczenie 
nagród: 28 maja 2023r.  

III. Warunki uczestnictwa i przebieg Konkursu 

1. W trakcie Etapu Zgłoszeniowego Organizator zamieszcza na stronie internetowej (hjps://
kamienica56.org.pl/) link do formularza zgłoszeniowego (zwanego dalej „Formularzem") oraz 
formularz zgody dorosłego opiekuna na udział w konkursie (zwana dalej „Zgodą"). Wzory 
stanowią załączniki nr 1  i nr 2 do niniejszego Regulaminu. 

2. Aby wziąć udział w Etapie Zgłoszeniowym należy w terminie od 27 marca do 14 maja 2023 
roku do godziny 23:59:59 wypełnić i przesłać Formularz i Zgodę . Zespoły wymienione w 
formularzu jako autor pracy konkursowej stają się uczestnikiem Konkursu, o którym mowa w 
pkt. I.6 (dalej „Uczestnikiem”).  

3. Uczestnicy składają wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy wraz ze zgodą 
pełnoletniego opiekuna na udział w konkursie uczestników w jeden z dwóch sposobów: 

a. osobiście w siedzibie Stowarzyszenia Kamienica 56, ul. Pomorska 96a lok 2u 
91-402 Łódź  

b. wysłanie podpisanego skanu formularza zgłoszeniowego wraz ze zgodą pełnoletniego 
opiekuna na udział w konkursie uczestników w formacie PDF na adres 
stowarzyszenie@kamienica56.org.pl 

4. Jedno zgłoszenie może dotyczyć wyłącznie jednej pracy konkursowej. 

5. Możliwe jest przesłanie kilku zgłoszeń przez jeden zespół, o którym mowa w pkt. I.6 

6. Organizator zastrzega sobie możliwość odmówienia przyjęcia do Konkursu zgłoszenia lub  

mailto:stowarzyszenie@kamienica56.org.pl
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usunąć je z Konkursu w sytuacji, w której nie spełniałoby ono kryteriów przedstawionych w 
niniejszym regulaminie, naruszałoby dobre imię osób trzecich, dobre obyczaje lub prawa osób 
trzecich. 

7. Uczestnik zgłaszając pracę konkursową oświadcza, że przysługują mu wszelkie prawa 
autorskie do niego oraz do opisu przesłanego wraz ze zgłoszeniem. Oświadcza także, że 
nieodpłatnie wyraża zgodę na wykorzystywanie tej pracy konkursowej oraz jej opisu na 
wszystkich polach eksploatacji związanych z realizacją Konkursu, to jest zamieszczenie (w tym 
w formie zdjęć i fragmentów nagrania) na stronach internetowych zarządzanych przez 
Organizatora i Urząd Miasta Łodzi oraz zamieszczenie w serwisie Facebook.com lub 
Youtube.com. Jednocześnie Uczestnik oświadcza, iż wyraża zgodę na nieodpłatne 
wykorzystywanie pracy konkursowej oraz jej opisu przez Organizatora Konkursu i Urząd 
Miasta Łodzi przy innych ich działaniach mających na celu promocję Rewitalizacji Obszarowej 
Centrum Łodzi. 

IV. Nagrody 

1. W konkursie przewidziano nagrody rzeczowe w postaci bonów prezentowych na zakup 
sprzętu elektronicznego, komputerowego, sportowego. 

a. Za zajęcie I miejsca – bon o wartości 600 zł 

b. 3 wyróżnienia w postaci bonów o wartości 300 zł  

2. Dodatkową nagrodą jest , możliwość prezentacji prac podczas Gali Finałowej.  

3. Nagrodzone zespoły opisane w pkt. 1 zwane są dalej „Zwycięzcami”. 

4. Nagrody przeznaczone są dla 4 zespołów minimum 4 - osobowych, których prace konkursowe 
zostaną wybrane na zasadach opisanych poniżej.  

5. Zwycięzcy zostaną wyłonieni poprzez wybór powołanego przez organizatora jury składającego 
się z artystów z różnych dziedzin sztuki.  

V. Odbiór nagród 

1. W momencie przystąpienia do Konkursu, Uczestnicy wyrażają zgodę na publikację swoich 
danych osobowych i wizerunku we wszelkich materiałach pokonkursowych oraz publikacjach 
Organizatora. 

2. Organizator poinformuje telefonicznie lub mailowo osoby stanowiące zespół o wygranej w 
terminie do 14 maja 2023 roku oraz zamieści informację o wygranej na stronie internetowej i 
portalach społecznościowych organizatora. 

3. Nie ma możliwości zamiany wygranej nagrody na inną. 
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4. Zwycięzca oświadcza, że jest gotów stawić się na własny koszt między 21 a 28 maja 2023 roku, 
na Gali Finałowej wręczenia nagród oraz, że ww. terminie weźmie udział w Wędrującej Gali 
Finałowej prezentującej prace uczestników we wskazanym przez Organizatora czasie i 
miejscu, na terenie miasta Łodzi. O dokładnej dacie i godzinie Gali uczestnik zostanie 
poinformowany przez organizatora drogą telefoniczną lub mailową.  

5. W przypadku wystąpienia obiektywnych okoliczności uniemożliwiających uczestnictwo 
Zwycięzcy w Wędrującej Gali Finałowej i osobiste odebranie nagrody, okoliczności 
przekazania jej będą z nim ustalane przez Organizatora drogą telefoniczną lub mailową. 

6. Protokół odbioru nagrody rzeczowej w Konkursie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego 
Regulaminu.   

7. Administratorem danych osobowych udostępnionych podczas Etapu Zgłoszeniowego jest 
Iwona Pietrzak, Prezes Stowarzyszenia Kamienica 56. Udostępnione dane będą przetwarzane 
dla celów organizacji Konkursu oraz wydania przyznanych nagród. Zgłaszający się do Konkursu 
mogą w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, 
zmiany lub usunięcia. 

VI. Postanowienia końcowe 

1. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach 
hazardowych. 

2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie i zgodnie z 
powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

3. Przystąpienie do Konkursu poprzez wykonanie czynności, o których mowa w pkt. IV 
Regulaminu, oznacza, że Uczestnik akceptuje warunki Regulaminu i zobowiązuje się do ich 
przestrzegania. 

4. Regulamin Konkursu jest dostępny dla Uczestników na stronie hjp://kamienica56.org.pl.  

5. Kontrolę nad prawidłowością przebiegu Konkursu sprawuje Organizator. 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek wykonania 
nieprawidłowego zgłoszenia do Konkursu ani za zgłaszanie się i udział w Konkursie w sposób 
niezgodny z Regulaminem lub bez zapoznania się z zasadami Regulaminu. 
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Załącznik nr 1 

Wzór formularza zgłoszeniowego 

Imię i nazwisko osoby zgłaszającej: ............................................................................... 

Członkowie zespołu: 

Tytuł pracy konkursowej: …………………………………………………………………………………………………….. 

Krótki opis słowny (składający się od 300 do 2500 znaków) pracy konkursowej (w tym opis wybranej 
dziedziny sztuki): 
……………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………
………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………
…………………..……………………………………………………………………………………………………..………………………………
……………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………
……………….. 

Imię i nazwisko Adres zamieszkania nr telefonu adres e-mail

1.

2.

3.

4.
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Załącznik nr 2 

ZGODA OPIEKUNA NA UDZIAŁ W KONKURSIE 

Wyrażam zgodę ̨ na udział mojego dziecka ................................................ w Konkursie „Pinokio – 
nowy na dzielni”, organizowanym przez Stowarzyszenie Kamienica 56 z Łodzi. 

Oświadczam, że znam i akceptuję warunki regulaminu konkursu, w tym zasady przetwarzania danych 
osobowych mojego dziecka w celu przeprowadzenia i promocji konkursu.  

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

 (data i czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego dziecka)  
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Załącznik nr 3 

Imię i nazwisko: ............................................................................................................................ 

Niniejszym kwituję odbiór przyznanej nagrody:  

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

Nagroda jest współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 . 

…………........................................ ..................................................... 

miejscowość i data podpis


