
REGULAMIN KONKURSU 

na nagranie filmu przedstawiającego teatrzyk domowy 

na podstawie cyklu „Hiena z Big Bena” 

 

 

1. Organizatorem konkursu jest Opolski Teatr Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki. 

2. Konkurs ma charakter otwarty. 

3. Konkurs skierowany jest do dzieci i ich rodzin.  

4. Zadanie konkursowe polega na samodzielnym przygotowaniu mini spektaklu w technice 

teatru cieni, z wykorzystaniem dowolnych lalek cieniowych, zawartych w cyklu filmów pt. 

„Hiena z Big Bena”, opublikowanych na stronach Organizatora. Mini spektakl należy 

dostarczyć Organizatorowi w formie nagrania (filmiku). 

5. Dopuszcza się przygotowanie mini spektaklu w formie indywidualnej lub zbiorowej.  

6.  Każdy uczestnik/ grupa może zgłosić maksymalnie 2 filmy w konkursie.  

7. Każdy uczestnik/ grupa, zgłaszając mini spektakl w konkursie, jednocześnie oświadcza, że 

jest on autorskim dziełem jego lub grupy. Prace kopiowane i odtwarzane z innych dzieł, nie 

będą oceniane w konkursie.  

8. Prace będą oceniane przez jury, które weźmie pod uwagę pomysł i oryginalność 

wykonania. 

9. Od oceny jury konkursowego, uczestnikom konkursu nie przysługuje odwołanie. 

10. Nagrodą w konkursie jest teatrzyk cieniowy, wykonany przez artystów-plastyków 

z Opolskiego Teatru Lalki i Aktora. 

11. Nagranie mini spektaklu cieniowego należy przesłać za pośrednictwem strony 

WeTransfer na adres mail: magdalena.starczewska@teatrlalki.opole.pl lub dostarczyć 

osobiście do Biura Promocji OTLiA.   

12. Termin zgłoszeń upływa: 30 września 2020 roku.  

14. Autorzy prac i ich opiekunowie (w przypadku uczestników niepełnoletnich), wyrażają 

zgodę na wykorzystanie materiałów informacyjnych, fotograficznych i filmowych 

dotyczących wykonanego filmu w celach reklamujących konkurs, zarówno w mediach jak 

i poprzez kanały promocyjne Opolskiego Teatru Lalki i Aktora.  

15. Złożenie pracy konkursowej oznacza zgodę uczestnika i opiekuna (w przypadku 

uczestników niepełnoletnich) i akceptację warunków niniejszego regulaminu. 

16. Złożenie pracy konkursowej oznacza zgodę uczestnika i opiekuna (w przypadku 

uczestników niepełnoletnich) na przetwarzanie danych osobowych do celów realizacji 

konkursu dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu postępowania kwalifikacyjnego, 

zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 922 ze zm.). 
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