„TRZY ODSŁONY
TWÓRCZOŚCI SATYRYCZNEJ”

Regulamin konkursu artystycznego „Trzy odsłony twórczości satyrycznej”
§1
1. Organizatorem Konkursu artystycznego „Trzy odsłony twórczości satyrycznej ”
jest Zespół Szkół nr 7 im. Szczepana Bońkowskiego w Warszawie. Patronat nad konkursem objęli
Mazowieckie Kuratorium Oświaty Burmistrz Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.
§2
1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych.
2. Prezentacje przygotowane do konkursu mogą być tylko w języku polskim.
3. Technika wykonania prac jest dowolna.
4. Tematem tegorocznej edycji konkursu „Trzy odsłony…” jest szeroko rozumiana twórczość satyryczna.
Inspiracji należy szukać w historii teatru, kabaretu, w twórczości satyrycznej dawnej i obecnej.
§3
1. Cel konkursu:
 przyłączenie się młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do obchodów „Roku Teatru”;
 wielostronne rozumienie pojęcia „satyra”;
 kształcenie umiejętności twórczego spojrzenia na dorobek satyryczny pokoleń twórców.
§4
1. Konkurs obejmuje „trzy odsłony twórczości satyrycznej”, dotyczyć będzie trzech kategorii:
 konkurs na skecz, stand up;
 konkurs plastyczny;
 konkurs recytatorsko-wokalny.
2. Konkurs na skecz, stand up:
 uczestnicy piszą własne skacze, wystąpienia stand up lub wybierają teksty już prezentowane
przez innych i prezentują wybrany skecz, stand up;
 Każdemu uczestnikowi przysługuje tylko jedna prezentacja; maksymalny czas występu to 10 minut;
 każdy uczestnik wypełnia kartę zgłoszeniową, załączoną do niniejszego regulaminu,
 zgłoszenia do 30.11.2015r.
 przesłuchania odbędą się 04.12.2015r. o godz.10.00.
3. Konkurs plastyczny:
 uczestnicy przesyłają pracę artystyczną (malarską, komiksową, fotograficzną, rysunkową itp.)
inspirowaną twórczością satyryczną;
 każdy uczestnik przesyła tylko jedną pracę;
 zgłoszenie prac do 04.12.2015r.
4. Konkurs recytatorsko-wokalny:
 uczestnicy wybierają do swojego występu jeden tekst satyryczny
(cały występ nie powinien przekraczać 7 minut);
 do karty zgłoszeniowej powinny być załączone kopie wybranych przez uczestnika tekstów;
 występy uczestników oceniać będzie jury złożone z nauczycieli Zespołu Szkół nr 7;
 przesłuchania odbędą się 04.12.2015r. o godz.10.00.
 zgłoszenia należy przesłać do 30.11.2015r. na adres organizatorów

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 07.12.2015r.
Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej organizatorów.
Gala wręczenia nagród odbędzie się 18.12.2015r.
Finaliści zostaną na nią zaproszeni.

Uwaga, terminy mogą ulec zmianie z przyczyn niezależnych od organizatorów.

ORGANIZATORZY KONKURSU:
Zespół Szkół nr 7 im. Szczepana Bońkowskiego
Osoby do kontaktów:
Aneta Tarnowska- Wilczyńska
tel.:504 862 262
adres e-mailowy:
aneta.tarnowska@gmail.com

Edyta Kautsch
tel.: 608 678 390
adres e-mailowy: edytakautsch@wp.pl

NAGRODY:
książki, dyplomy, pamiątkowe gadżety.

§5
1. Zgłoszenie do konkursu należy przesłać na adres e-mailowy: trzyodslony-konkurs@zs7.eu
Prace plastyczne należy wysłać listownie na adres organizatora z dopiskiem „Trzy odsłony twórczości
satyrycznej” lub dostarczyć osobiście.
Zespół Szkół nr 7 im. Szczepana Bońkowskiego
ul. Chłodna 36/46
00-872 Warszawa
tel. (22)620 93 44;
2. Do udziału w konkursach zostaną dopuszczone wyłącznie prace spełniające warunki regulaminu.

§6
1. O wynikach konkursu decyduje jury, powołane przez organizatorów.
2. Przy ocenie prac jury weźmie pod uwagę następujące kryteria:
 zgodność z tematem i celami konkursu,
 poprawność merytoryczna,
 atrakcyjność scenariuszową i graficzną.
3. Jury, po obejrzeniu wszystkich prac przysłanych na konkurs oraz wysłuchaniu wszystkich uczestników,
przyzna nagrody oraz wyróżnienia.
4. Nagrody zostaną wręczone w dniu 18.12.2015r.
5. O wynikach obrad jury laureaci zostaną poinformowani i zaproszeni
do odebrania nagród osobiście .
§7
1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do opublikowania wybranych prac
w materiałach promocyjnych, w wydawnictwach okolicznościowych oraz na stronie internetowej, jako formy
promocji projektu i konkursu.
2. W związku z publikacją drukowaną lub elektroniczną nie jest przewidziane jakiekolwiek wynagrodzenie.
3. Nadesłanie prac konkursowych jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem praw autorskich
majątkowych na organizatora.
Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez organizatora danych
osobowych uczestnika zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych, o ile dane takie będą ujawniane w toku konkursu i w związku z jego przebiegiem.
Zgodnie z art. 24 ust. 1 z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926)
organizator konkursu informuje uczestników konkursu, że ich dane osobowe będą przetwarzane w siedzibie

organizatora na podstawie wyrażonej dobrowolnie przez uczestnika konkursu zgody w celu promocji
konkursu. Każdy uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych i ich poprawienia.
4. Przekazanie pracy konkursowej oznacza jednocześnie oświadczenie uczestnika, że nie zagraża ona ani nie
narusza praw osób trzecich oraz że uczestnik ma zgodę osób, których wizerunki utrwalono w pracach,
na wykorzystanie tych wizerunków w celu udziału w niniejszym konkursie.
5. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

§8
Załączniki:
 Karta zgłoszenia
 Oświadczenie uczestnika (zgoda na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym
do prawidłowego przeprowadzenia konkursu)

KARTA ZGŁOSZENIA
KONKURS „TRZY ODSŁONY TWÓRCZOŚCI SATYRYCZNEJ”
(prosimy wypełniać drukowanymi literami)

Kategoria konkursu
Imię i nazwisko ucznia/-ów
Imię i nazwisko nauczyciela
(opiekuna)
Nazwa i adres szkoły
Tytuł pracy/
wykonywanego utworu
Podpis Dyrektora:

Oświadczenie uczestnika konkursu
Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez organizatorów konkursu zawartych
w niniejszej karcie zgłoszeniowej danych osobowych w zakresie niezbędnym do prawidłowego
przeprowadzenia konkursu. Akceptuję postanowienia regulaminu konkursu „Trzy odsłony twórczości
satyrycznej”.

…………………………………
Czytelny podpis uczestnika
(bądź czytelny podpis opiekuna prawnego
w przypadku osób niepełnoletnich)

