REGULAMIN TURNIEJU JEDNEGO WIERSZA
o „Jaszczurowe Laury” 2022

§1
Organizatorem Turnieju Jednego Wiersza o „Jaszczurowe Laury”, zwanego dalej Konkursem, jest
Stowarzyszenie Kultury Akademickiej Instytut Sztuki z siedzibą w Krakowie (31-042) Rynek Główny
8, KRS0000129850, NIP 6761995761 oraz Fundacja Teatr Przypadków Feralnych z siedzibą w
Krakowie (31-548) Aleja Pokoju 21/12, nr KRS 0000900543, NIP 6751751276.

§2
Cele Konkursu
Celem Konkursu jest:


promocja języka polskiego,



kształtowanie wrażliwości na piękno języka polskiego, a tym samym wzmacnianie poczucia
tożsamości narodowej Polaków,



upowszechnianie kultury żywego słowa,



promowanie talentów recytatorskich, aktorskich, muzycznych i improwizacyjnych,



popularyzację literatury i sztuki, w szczególności w zakresie poezji oraz piosenki poetyckiej
oraz aktorskiej,



powrót do tradycji „Turnieju Jednego Wiersza” – legendarnego konkursu Klubu Pod
Jaszczurami.

§3
Zasady uczestnictwa
1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do
czynności prawnych.
2. Uczestnicy deklarują, że:
a) spełniają wymogi określone w §3 pkt 1 Regulaminu;
b) przystępują do udziału w Konkursie jako osoby fizyczne, jednocześnie nie są osobami
prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi.

3. Uczestnik dokonuje prezentacji scenicznej jednego wybranego utworu poetyckiego.
4. Prezentowany utwór poetycki może być utworem dowolnego autora, a również tekstem
autorskim Uczestnika.
5. Prezentowany utwór może przybrać dowolną formę słowną lub słowno-muzyczną.
6. Prezentacja utworu przez Uczestnika jest ograniczona czasowo do pięciu minut.
7. Prezentowany utwór nie może zawierać treści niezgodnych z prawem.
§4
Czas trwania Konkursu
1. Konkurs rozpoczyna się 8 marca 2022.
2. Termin nadsyłania Zgłoszeń do wzięcia udziału w Konkursie upływa w dniu 31marca.
3. Konkurs składa się z dwóch etapów:


Etap 1: Spośród nadesłanych Zgłoszeń Komisja Kwalifikacyjna zakwalifikuje
piętnaście prezentacji finałowych.Organizator skontaktuje się z finalistami drogą
mailową oraz ogłosi listę finalistów na stronie i Social Mediach Teatru Przypadków
Feralnych (feralni.com) oraz w Klubie Pod Jaszczurami do dnia 7 kwietnia 2022.



Etap 2: Finał Konkursu: Jury wysłucha piętnastu prezentacji finałowych wyłonionych
w Etapie 1 i wyłoni Laureata. Finał Konkursu będzie miał miejsce 21 kwietnia 2022
w Sali Teatralnej (Teatr 38) Klubu Pod Jaszczurami i będzie towarzyszył obchodom
Dnia Literatury organizowanego z okazji jubileuszu Klubu.
§5
Zasięg Konkursu

Konkurs swoim zasięgiem nie jest ograniczony terytorialnie.
§6
Miejsce udostępnienia regulaminu Konkursu
Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Teatru
Przypadków Feralnych (feralni.com) oraz bezpośrednie w Klubie Pod Jaszczurami.

§7
Adresat Konkursu
Konkurs jest adresowany do osób wskazanych w § 3, które spełnią warunki opisane w Regulaminie.
Organizator zastrzega prawo weryfikacji spełniania warunków uczestnictwa w Konkursie oraz prawo
wykluczenia z Konkursu Uczestników, którzy nie spełniają warunków, o których mowa w §6
Regulaminu lub naruszają postanowienia Regulaminu. Organizatorpodejmuje decyzję o wykluczeniu
Uczestnika w przypadku niewykazania przez Uczestnikafaktu spełniania powyższych wymogów,
w terminie 3 dni od wezwania przesłanego na adres mailowy Uczestnika.
§8
Zasady Konkursu
1. Zgłoszenie konkursowe musi zawierać:


Formularz wraz z prezentacją utworu (Załącznik 1. Regulaminu),



Prezentację utworu w wersji wideo w formacie mp4.

2. Zgłoszenia przyjmowane będą drogą mailową na adres: jaszczurowelaury@gmail.com do
dnia 31 marca 2022.
3. W przypadku prezentacji utworu autorskiego Uczestnik Konkursu odpowiada za naruszenie
dóbr osobistych, praw autorskich, prawpokrewnych osób trzecich w utworach i zobowiązany
jest do pokrycia wszelkich kosztówobrony praw Organizatora Konkursu związanych z takim
naruszeniem oraz zaspokojeniaroszczeń osób trzecich.
4. Prezentacje finałowe będą rejestrowane audiowizualnie. Przystąpienie do

finału oznacza

wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystywanie fragmentów prezentacji wideo lub
finałowych występów scenicznych w celach informacyjnych i promocyjnych.
5. Uczestnik wyraża zgodę na archiwizowanie prezentacjiwideo oraz finałowych występów
dowolną techniką.
6. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunku oraz nagrań audiowizualnych
w ramach działalności promocyjnej Klubu Pod Jaszczurami oraz Fundacji TPF, jak również
umieszczanie w Internecie na stronach Organizatorów.
7. Organizator zapewni Uczestnikom zakwalifikowanym do Finału Konkursu możliwość
przeprowadzenia próby przed finałowym występem scenicznym w zaplanowanym wcześniej
terminie.

§9
Nagrody w Konkursie
1. Organizator przewiduje w Konkursie następujące nagrody:


1 miejsce – nagroda pieniężna 1000 PLN oraz statuetka „Jaszczurowy Laur”,



2 i 3 miejsce – nagroda pieniężna 500 PLN,



Nagroda Publiczności –voucher w wysokości 100 PLN do wykorzystania przy barze
Klubu Pod Jaszczurami oraz podwójne zaproszenie na spektakl repertuarowy Teatru
Przypadków Feralnych.

2. Fundatorem Nagrody jest Organizator.
3. Wręczenie nagród nastąpi w dniu Finału tj. 21.04.2022.
§ 10
Rozstrzygnięcie Konkursu
1. Zgłoszone Utwory oceni Komisja Kwalifikacyjna powołana przez Organizatora. SkładKomisji
jest jawny i zostanie ogłoszony w Social Mediach i na stronie internetowej Teatru
Przypadków Feralnych (feralni.com) oraz w Klubie Pod Jaszczurami dnia 13 marca 2022 r.
Skład Komisji może ulec zmianie. Zadaniem KomisjiKwalifikacyjnej jest dokonanie wyboru
15prezentacji,

które

wejdą

do

Finału

Konkursu

i

będą

ubiegać

się

o Nagrody. Komisja Kwalifikacyjna wybierze 15 prezentacji na podstawie ich walorów
artystycznych, językowych i wizualnych.
2. Utwory, które zostaną zakwalifikowane do Finału Konkursu, oceni Jury składające się
zekspertów: reżyserów, aktorów oraz wokalistów pracujących w teatrach instytucjonalnych
oraz nieinstytucjonalnych w Polsce i poza jej granicami. Skład Komisji zostanie ogłoszony
w Social Mediach i na stronie internetowej Teatru Przypadków Feralnych (feralni.com) oraz w
Klubie Pod Jaszczurami dnia 17 marca 2022 r.
3. Uczestnicy zakwalifikowani do Etapu 2. Konkursu zaprezentują swoje Utwory przed Jury.
Jury wyda werdykt, biorąc pod uwagę wartość artystyczną oraz walory językowe i wizualne
występu.
4. Finałowe występy konkursowe poza Jury oceniać będzie Publiczność zaopatrzona w karty do
głosowania.
5. Decyzje Komisji Kwalifikacyjnej i Jury są ostateczne i niepodważalne. W swoich decyzjach
KomisjaKwalifikacyjna i Jury będą całkowicie autonomiczne.
6. Nagroda Publiczności przyznana zostanie przez słuchaczy w ramach tajnego głosowania,
a głosy zliczone będą przez komisję wyznaczoną przez Organizatorów.

7. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu Finału Konkursu tj. 21 kwietnia 2022 po naradzie przez
Przewodniczącego Jury. Lista Laureatów zostanie również ogłoszona w Social Mediach i na
stronie internetowej Teatru Przypadków Feralnych (feralni.com) oraz w Klubie Pod
Jaszczurami.
8. W przypadku niewyłonienia przez Komisję Kwalifikacyjną Konkursu odpowiedniejliczby
Uczestników lub otrzymania niewystarczającej liczby zgłoszeń Organizatorzyzastrzegają
sobie możliwość wydłużenia terminu zgłaszania prac i przeniesienia Konkursuna późniejszy
termin.
9. Organizator zastrzega sobie możliwość nieprzeprowadzenia Finału Konkursu, a w przypadku
jego przeprowadzenia do niewyłonienia Laureata Konkursu jeżeli zdaniem Jury lub
Organizatora żadna z prezentacji zgłoszonych do Konkursu nie spełnia minimalnych walorów
artystycznych, estetycznych lub/i należytego poziomu staranności powszechnie uznanych za
niezbędne przy uwzględnieniu profesjonalnego charakteru prezentacji.
§ 11
Przetwarzanie danych osobowych
1.

Uczestnik zgłaszając swój udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie przez
Organizatorów swoich danych osobowych podanych w Zgłoszeniu oraz w związku
z Konkursem, w celachzwiązanych z przeprowadzeniem Konkursu. W tym, uczestnik wyraża
zgodę na ujawnienie do publicznej wiadomości swoich danych osobowych tj. imienia
i nazwiska w przypadku, gdyjego prezentacja zostanie zakwalifikowana do Finału, a także gdy
jego występ zostanie nagrodzonyw Konkursie.

2.

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 zdnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniemdanych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniadyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „RODO”) Organizator
informuje, że:


Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych zgodnie z ust. 1 powyżej jest

Teatr Przypadków Feralnych z siedzibą w Krakowie (31-548) al. Pokoju 21/12, kontakt email: teatr.przypadkow.feralnych@gmail.com oraz Klub Pod Jaszczurami w Krakowie (31042) Runek Główny 8, kontakt e-mail: event@podjaszczurami.pl


Organizator

wyznaczył

Inspektora

danych

osobowych,

z

którym

można

się

skontaktowaćmailowo.


dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu,
wszczególności w celu: identyfikacji uczestnika, oznaczenia prezentacji, wyłonienia

i publicznegoogłoszenia Finalistów i Laureata, przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia
Nagrody.


dane osobowe przetwarzane będą przez czas trwania Konkursu, a po jego zakończeniu do
czasu wygaśnięciem roszczeń związanych z przepisami podatkowymi i przepisami
dotyczącymisprawozdawczości finansowej,



dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do uzyskiwania
danychosobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych umów o świadczenie
usług. Podaniedanych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie.

 w zakresie i z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z przepisów prawa, w tym RODO,
przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich
sprostowania,usunięcia, prawo ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych, prawo dosprzeciwu oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych wprzypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.
§ 11
Postanowienia końcowe
1. Niniejszy

Regulamin

jest

jedynym

dokumentem

określającym

zasady

Konkursu.

Wszelkieinformacje o Konkursie dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie
charakterinformacyjny.
2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, w
tymprzepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2020.1740 t.j. z dnia
8października 2020.) oraz ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i
prawachpokrewnych (Dz.U.2019. 1231 t.j. z dnia 3 lipca 2019.).
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w niniejszym Regulaminie w czasie trwania
Konkursu i zobowiązuje się do natychmiastowego opublikowania zmienionego Regulaminu
na stronie internetowej Teatru Przypadków Feralnych (feralni.com) oraz w Klubie Pod
Jaszczurami.
4. Zmiany w Regulaminie nie powodują anulowania przyjętych zgłoszeń przed tymizmianami
oraz nie powodują obniżenia ich rangi oraz wartości nagród, o jakie pozwalająubiegać się
Uczestnikowi Konkursu.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Konkursu, jego przerwania,zawieszenia
Konkursu

lub

odwołania

go

z

ważnych

przyczyn

niezależnych

odOrganizatora,

a przede wszystkim z powodu zaistnienia zdarzeń losowych lub siływyższej. Zmiany,
o których mowa w zdaniu poprzednim nie mogą naruszać nabytych jużpraw Uczestników
Konkursu.

6. Ostateczne decyzje w sprawie interpretacji Regulaminu oraz w sprawachnieuregulowanych
Regulaminem i dotyczących Konkursu, należą do Organizatorów.
7. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za działania osób trzecich,związanych
z przeprowadzeniem Konkursu oraz za szkody spowodowane podaniem błędnychlub
nieaktualnych danych przez osoby uczestniczące w Konkursie.
8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 08.03.2022 r.
9. Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

