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RREEGGUULLAAMMIINN  KKOONNKKUURRSSUU  
„„PPOOKKAAŻŻ  JJĘĘZZYYKK::  OODDKKRRYYJJ  SSZZEEKKSSPPIIRRAA””  

  

  

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie „Pokaż 
Język: Odkryj Szekspira”, zwanym dalej „Konkursem”. Każda osoba przystępująca 
do Konkursu akceptuje warunki Regulaminu zawarte poniżej. 

2. Czas trwania Konkursu obejmuje okres od 26 października 2015 roku do 5 
marca 2016 r. 

§ 1 
ORGANIZATOR 

Organizatorami Konkursu są Danuta Jazłowiecka, Posłanka do Parlamentu 
Europejskiego z Biurem Poselskim w Opolu, przy ul. Łangowskiego ¼ oraz Opolski 
Teatr Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki, z siedzibą w Opolu przy ul. Kośnego 2a zwani 
dalej „Organizatorami”.  

§ 2 
CEL KONKURSU 

Celem Konkursu jest promocja nauki języka angielskiego oraz wzbudzenie 
zainteresowania sztuką, poprzez dorobek literacki Williama Szekspira, wśród uczniów 
szkół ponadgimnazjalnych w województwie dolnośląskim i opolskim. 
 

§ 3 
UCZESTNICY 

1. Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych w województwie dolnośląskim i opolskim.  

2. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne i całkowicie dobrowolne. 
 

3. W Konkursie udział wziąć mogą grupy maksymalnie 4-osobowe, zwane dalej 
"Zespołami". Każdy Zespół powinien posiadać minimum jednego lub 
maksymalnie dwóch pełnoletnich opiekunów – nauczycieli ze szkoły lub osoby 
prowadzące grupę teatralną, którą Zespół reprezentuje. 
 

4. W Konkursie może wziąć udział nieograniczona ilość Zespołów. 
 

5. Jedną szkołę lub grupę teatralną reprezentować może dowolna ilość Zespołów. 
Każdy z Zespołów reprezentujących tę samą szkołę lub grupę powinien posiadać 
swoich odrębnych opiekunów. Opiekunowie nie mogą pracować z więcej niż 
jednym Zespołem jednocześnie. 
 

6. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby współpracujące w trakcie trwania 
Konkursu z Biurem Poselskim Danuty Jazłowieckiej w Opolu i w Brukseli. 
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7. W Konkursie nie mogą brać udziału członkowie rodziny Posłanki Danuty 
Jazłowieckiej lub jej pracowników. 

 
8. Członkowie rodzin osób współpracujących z Biurem Poselskim Danuty 

Jazłowieckiej w Opolu lub w Brukseli nie mogą nadsyłać prac w trakcie trwania 
takiej współpracy. 

9. Osoby, które współpracowały bądź będą współpracować (do lipca 2016 r.) z 
Posłanką Danutą Jazłowiecką, a ich współpraca miała lub ma formę stażu 
w opolskim lub brukselskim biurze poselskim nie mogą brać udziału w 
Konkursie. 

 
10.  W Konkursie mogą wziąć udział laureaci (zespoły z opiekunami) poprzednich 

edycji realizowanych przez Danutę Jazłowiecką konkursów oraz osoby, które 
brały udział w wyjeździe studyjnym do Parlamentu Europejskiego. Jednak w 
przypadku zajęcia I miejsca laureaci konkursu „Pokaż Język: Odkryj Szekspira” 
nie będą mogli osobiście zrealizować nagrody w postaci udziału w wyjeździe 
studyjnym, będą natomiast mieli prawo do odstąpienia nagrody wskazanej 
osobie.  
 

§ 4 
REJESTRACJA, CZAS TRWANIA i PRZEBIEG KONKURSU 

Konkurs dzieli się na 2 etapy.  

1. Pierwszy etap, zwany dalej "Eliminacjami", polega na przygotowaniu przez 
Zespoły ciekawego i oryginalnego zakończenia dowolnej sztuki Williama 
Szekspira, zagraniu jej w języku angielskim, udokumentowaniu tego 
wykonania w postaci nagrania wideo i dostarczeniu powstałego filmu do 
Organizatorów.  

1.1. Nagranie powinno obejmować cały występ i nie może przekroczyć 
15 minut.  

1.2. Nagranie wideo powinno być wykonane w jednym ze 
standardowych formatów np.: *.avi, *.WMV, *.mp4, *.MPG, *.mov. 

1.3. Na tym etapie od uczestników nie wymaga się kostiumów ani 
rozbudowanej scenografii.  

1.4. Aby wziąć udział w konkursie, należy w terminie do 22 stycznia 
2016 r. /piątek/ (włącznie) zgłosić swój udział dostarczając do Biura 
Poselskiego Danuty Jazłowieckiej w Opolu: wypełniony formularz 
konkursowy, scenariusz w języku angielskim (dostępne na stronie 
internetowej Organizatorów), oraz nagranie wideo. 

1.5. Zgłoszenie można składać na jeden z trzech poniższych sposobów: 

 osobiście: w Biurze Poselskim Danuty Jazłowieckiej w Opolu, 
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przy ulicy Łangowskiego 1/4, 

 za pośrednictwem poczty: na adres - Biuro Danuty 
Jazłowieckiej, Posłanki do Parlamentu Europejskiego, 
ul. Łangowskiego 1 / 4, 45-031 Opole. Przesyłka musi być 
dostarczona do biura najpóźniej do 22 stycznia 2016 r.  

 drogą internetową: na adres e-mail Organizatorów -  
konkurs@jazlowiecka.pl przy pomocy ogólnodostępnych 
serwisów oferujących hosting plików. 

1.6. Zgłoszenia dostarczone po terminie wymienionym w punkcie 1.4  § 
4 nie będą brane pod uwagę. 

1.7. W przypadku dostarczenia zgłoszenia osobiście lub pocztą, pliki 
powinny być zapisane na nośniku CD/DVD lub pendrive. Na prośbę 
Zespołu nośnik dostarczony osobiście może zostać zwrócony. 

1.8. Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo do wyłączenia 
z udziału w Konkursie Zespołów, których prace zawierać będą treści 
niezgodne z Regulaminem Konkursu.  

1.9. Nie będą przyjmowane prace: 

a) zawierające treści sprzeczne z prawem oraz: 

- obraźliwe, 

- nawołujące do przemocy, 

- sprzeczne z zasadami współżycia społecznego lub dobrymi 
obyczajami, 

- zawierające treści dyskryminujące rasę, płeć, język, narodowość, 
religię, itp. 

b) wykonane niesamodzielnie (zgłoszenie materiału do Konkursu jest 
jednoznaczne z potwierdzeniem faktu jego samodzielnego wykonania 
przez członków Zespołu z pomocą opiekunów), 

c) naruszające prawa autorskie. 
 

2. Spośród nadesłanych prac, najpóźniej do 29 stycznia 2016 r. /piątek/, Jury 
powołane przez Organizatorów wybierze pięć najlepszych inscenizacji, 
których autorzy zakwalifikują się do drugiego etapu Konkursu, zwanego dalej 
"Finałem". Wybrane Zespoły, które przejdą do Finału, zostaną o wynikach 
Eliminacji poinformowane telefonicznie oraz e-mailowo. Wyniki 
zamieszczone zostaną również na stronie internetowej Organizatorów 
Konkursu: www.jazlowiecka.pl, www.teatrlalki.opole.pl oraz na stronie na 
portalu Facebook: www.facebook.com/djazlowiecka, 
www.facebook.com/OTLiA.  

2.1. Finał Konkursu odbędzie się w dniu 5 marca 2016 r. /sobota/ 
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w Opolskim Teatrze Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki. Podczas Finału 
pięć Zespołów wykona na scenie przygotowaną przez siebie 
inscenizację, której czas trwania nie może przekroczyć 15 minut. 
Organizatorzy zapewniają Zespołom możliwość przeprowadzenia prób 
w dniu Finału. 

2.2.  Przygotowanie i dostarczenie elementów scenografii leży po stronie 
Zespołów. Scenografię mogą stanowić tylko niewielkie elementy, które 
nie są przeznaczone do stałej instalacji, a ich ustawienie nie zajmie więcej 
niż 10 minut. Nie ma możliwości zawieszania i mocowania elementów 
scenografii do ścian i sufitu sceny Teatru. 

2.3. Organizatorzy zapewniają stałe oświetlenie sceny. Zmiana 
oświetlenia jest możliwa tylko po wcześniejszym omówieniu tej potrzeby 
z Organizatorami. Podczas spektaklu nie będzie możliwości skorzystania z 
rzutnika multimedialnego, ani ekranu. 

2.4. Występ każdego z Zespołów podlegać będzie ocenie Jury. Do 
kryteriów finałowych należą (w kolejności od najważniejszego): 

 - poprawność językowa interpretacji (scenariusza) i jej wykonania, 
- warsztat aktorski, dykcja, 
- kostiumy, rekwizyty, scenografia, 
- pomysłowość, oryginalność i kreatywność. 

W Konkursie zwycięży ten Zespół, który zostanie najwyżej oceniony zgodnie 
z kryteriami wskazanymi w niniejszym Regulaminie. 

 
 

§ 5 
WYNIKI KONKURSU 

1. Po zakończeniu części konkursowej Finału, Jury w trakcie zamkniętych obrad 
wyłoni trzech Laureatów, którzy uzyskali najwyższą ilość punktów (na podstawie 
sumy punktów przyznanych za każdy z ocenianych elementów wystąpienia) i 
zajmują kolejno 1., 2. i 3. miejsce. 
 

2. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Organizatorów 
Konkursu: www.jazlowiecka.pl, www.teatrlalki.opole.pl oraz na stronie na portalu 
Facebook: www.facebook.com/djazlowiecka, www.facebook.com/OTLiA. 

 

§ 6 
NAGRODY 

1. Laureaci pierwszych trzech miejsc w Konkursie otrzymają możliwość wzięcia 
udziału w profesjonalnych, jednodniowych warsztatach aktorskich w Opolskim 
Teatrze Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki. Ponadto Laureaci pierwszego miejsca 
zostaną zaproszeni do udziału w wyjeździe studyjnym do Brukseli, zaś Laureaci 
drugiego miejsca otrzymają nagrody rzeczowe. Wszyscy pozostali finaliści 
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otrzymają dyplomy za udział w Finale oraz drobne upominki. 
1.1. Wyjazd studyjny realizowany będzie najpóźniej w 2017 roku. 
1.2. Uzgodnienia dotyczące dokładnej daty oraz szczegółów warsztatów 
oraz wyjazdu dokonane zostaną przez  Biuro Posłanki Jazłowieckiej w Opolu 
w porozumieniu z Laureatami. 
 

2. Decyzja Jury dotycząca wyłonienia Laureatów jest nieodwołalna. 
 

3. Uczestnikowi, który zrezygnuje z nagrody, nie przysługuje zamiana tej nagrody 
na inną bądź na jej równowartość w pieniądzu lub jakąkolwiek inną formę 
rekompensaty.  
 

§ 7 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Niniejszy konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r. 
o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341 z późn. zm.). 

2. Organizatorzy mają prawo do dokonywania wiążącej wykładni niniejszego 
Regulaminu oraz rozstrzygania sytuacji, których Regulamin nie przewiduje. 

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, 
o czym poinformują na stronie www.jazlowiecka.pl. 

4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przerwania, zawieszenia lub zmiany 
terminu przeprowadzenia Konkursu z ważnych powodów. 

5. Przystępując do udziału w Konkursie, uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie 
danych osobowych w celu realizacji Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926). 
Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania.  

6. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez uczestników 
Konkursu w formularzu konkursowym będzie: Biuro Danuty Jazłowieckiej 
Posłanki do Parlamentu Europejskiego z siedzibą w Opolu, przy ul. Łangowskiego 
1/4. 

7. Wszystkie informacje dotyczące Konkursu, w tym regulamin dostępne będą przez 
cały czas trwania Konkursu do publicznej wiadomości na stronie: 
www.jazlowiecka.pl, www.teatrlalki.opole.pl. 

8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk  i szkół 
Laureatów oraz ich opiekunów na stronie www.jazlowiecka.pl, 
www.teatrlalki.opole.pl. 

9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają 
przepisy ogólnie obowiązującego prawa. 


