Regulamin Konkursu na opracowanie scenariusz sztuki teatralnej

„Dopalaczom mówię NIE!”
1. W ramach Projektu „Kostrzyn nad Odrą - ochrońmy młode pokolenie przed
uzależnieniami!” dofinansowanego ze środków „PROGRAMU OGRANICZANIA
PRZESTĘPCZOŚCI i ASPOŁECZNYCH ZACHOWAŃ RAZEM BEZPIECZNIEJ im.
Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017” Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą ogłasza
konkurs na opracowanie scenariusza sztuki teatralnej „Dopalaczom mówię NIE!”.
2. Celem konkursu „Dopalaczom mówię NIE!” jest zachęcenie uczniów do przedstawienia
swoich wyobrażeń co do stosowania dopalaczy przez młodych ludzi. Inscenizacja sztuki
przed rówieśnikami, opartej na scenariuszu, który zajmie pierwsze miejsce w konkursie,
pozwoli na uwidocznienie problemu i być może stanie się dla niektórych bodźcem do
podjęcia walki z dopalaczami i zniechęci do podejmowania prób stosowania.
3. Konkurs organizowany jest przez Urząd Miasta Kostrzyn nad Odrą - Wydział Oświaty,
Kultury i Opieki we współpracy z Gimnazjami w Kostrzynie nad Odrą.
4. Dyrektorzy szkół wyznaczą szkolnego koordynatora
odpowiedzialny za jego przebieg na terenie szkoły.
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5. Konkurs skierowany jest do uczniów Gimnazjów w Kostrzynie nad Odrą.
6. Rodzice uczniów zgłaszających się do udziału w konkursie wyrażają pisemną zgodę na
udział dziecka w konkursie.
7. Udział w konkursie jest bezpłatny.
8. Do konkursu mogą być przedłożone opracowania scenariuszy, które nie zostały nigdzie
opublikowane ani nie brały udziału w innym konkursie.
9. Każdy uczestnik może zgłosić jeden scenariusz sztuki.
10. Scenariusz powinien dotyczyć tematyki poruszającej zagrożenia wynikające z używania
dopalaczy. Scenariusz winien być napisany w języku polskim. Ilość postaci oraz charakter
utworu jest dowolny. Scenariusz powinien pozwolić na stworzenie spektaklu w granicach 2030 minut.
12. Uczniowie zainteresowani udziałem w konkursie składają do koordynatorów konkursu
wypełniony Formularz zgłoszenia do konkursu na opracowanie scenariusza sztuki teatralnej
„Dopalaczom mówię NIE!” według załącznika nr 1 do Regulaminu konkursu, podpisany przez
uczestnika konkursu, rodziców (opiekunów prawnych) uczestnika oraz wychowawcę klasy
wraz z opracowanym scenariuszem, w terminie do dnia 14 października 2016 roku.
13. Uczestnik, zgłaszając się do konkursu oświadcza wraz z rodzicami (opiekunami
prawnymi), iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do opracowanego
scenariusza oraz zobowiązują się do przeniesienia majątkowych praw autorskich na

wszelkich polach eksploatacji – stosownie do przepisów ustawy o prawie autorskim i
prawach pokrewnych. Ponadto oświadczają, iż wyrażają zgodę na opublikowanie imienia i
nazwiska uczestnika konkursu na stronie internetowej Miasta Kostrzyn nad Odrą, na stronie
internetowej szkoły, do której uczęszcza uczestnik, a także w materiałach promocyjnych
związanych z konkursem, a także wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatora
konkursu danych osobowych uczestnika na potrzeby konkursu oraz w celach
marketingowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych
(Dz.U. z 2016r. poz. 922 t.j.).
14. Własność nagrodzonych prac przechodzi na organizatora.
15. Pozostałe prace konkursowe uczestnicy mogą odebrać w terminie 30 dni od dnia
ogłoszenia wyników konkursu w Wydziale Oświaty, Kultury i Opieki Urzędu Miasta Kostrzyn
nad Odrą. Za prace nieodebrane w terminie organizator nie ponosi odpowiedzialności.
16. Dostarczenie Formularza zgłoszenia do konkursu wraz z opracowanym scenariuszem
jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.
17. Organizator konkursu uhonoruje laureatów nagrodami za zajęcie pierwszego, drugiego i
trzeciego miejsca.
18. Decyzja Jury jest ostateczna i nieodwołalna.
19. Utwór, który zajmie pierwsze miejsce w konkursie zostanie wystawiony przez Koło
Teatralne AGRAFKA działające w Gimnazjum nr 2 w Kostrzynie nad Odrą. Wygrana w
konkursie jest jednoznaczna z przekazaniem przez autora scenariusza autorskich praw
majątkowych do utworu. W tym celu uczestnik, którego praca zdobędzie pierwsze miejsce w
konkursie zaproszony zostanie wraz z rodzicami (opiekunami prawnymi) do złożenia
pisemnego oświadczenia o nieodpłatnym przeniesieniu autorskich praw majątkowych do
opracowanego scenariusza w zakresie eksploatacji powstałego na jego podstawie spektaklu
zrealizowanego przez Koło Teatralne „Agrafka” bez jakichkolwiek ograniczeń czasowych lub
terytorialnych. Autor scenariusza wyrazi jednocześnie zgodę na jego adaptację sceniczną na
potrzeby powstającego spektaklu oraz przekaże prawo do prapremiery nagrodzonego tekstu
organizatorowi.
20. Informacja o wynikach konkursu zostanie zamieszczona na stronach internetowych
Gimnazjów oraz stronie Urzędu Miasta Kostrzyn nad Odrą najpóźniej do dnia 20
października 2016 roku Dyrektorzy szkół biorących udział w konkursie zostaną
poinformowani o jego wynikach również drogą mailową.

