
REGULAMIN KONKURSU „WIELKI ZŁY LIS” 

 

1. ORGANIZATOR KONKURSU 

1. Organizatorem konkursu jest Teatr Lalek Arlekin im. Henryka Ryla w Łodzi, z siedzibą  

w Łodzi, Al. 1 Maja 2, 90-718, zwanym dalej Teatrem. 

 

2. ZASADY UCZESTNICTWA 

  

1. Konkurs skierowany jest dla dzieci w wieku 4-10 lat. 

2. Konkurs jest wydarzeniem towarzyszącym powstawaniu przedstawienia „Wielki Zły Lis” 

opartego na komiksie Benjamina Rennera, realizowanego przez Organizatora. 

3. Konkurs polega na samodzielnym zaprojektowaniu przez dzieci postaci do bajki „Wielki 

Zły Lis”. Spis i opis postaci bajki znajduje się w „Charakterystyce postaci”, która stanowi 

załącznik nr 2 do regulaminu.  

4. Celem konkursu jest wyłonienie projektów, które zostaną zrealizowane przez pracownię 

plastyczną Organizatora jako prawdziwe teatralne lalki oraz staną się postaciami 

przedstawienia - częścią scenografii.  

5. Do konkursu przyjmowane będą tylko rysunki wykonane odręcznie przez dzieci. 

6. Konkurs odbywa się w formie elektronicznej. Projekty zgłoszone do konkursu powinny 

zostać przesłane do Teatru na adres konkurs@teatrarlekin.pl  na zasadzie: jeden 

uczestnik – jeden e-mail, niezależnie od liczby zgłaszanych projektów. 

7. Każdy zgłaszany rysunek powinien być zeskanowany lub sfotografowany w formacie: 

PDF, JPG, PNG lub TIFF, w rozdzielczości co najmniej 200 dpi, zapewniającym jakość 

umożliwiającą oddrukowanie dziecięcego projektu a następnie odtworzenia na jego 

podstawie danej postaci. W przypadku plików o dużej pojemności, dopuszcza się 

możliwość przesłania zgłoszenia wraz z linkiem umożliwiającym pobranie plików. 

8. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie 7 projektów, maksymalnie po jednym do 

każdej z postaci. Każda z postaci powinna być podpisana oraz opatrzona imieniem i 

nazwiskiem autora. 

9. Aby wziąć udział w konkursie niezbędne jest załączenie wypełnionego i odręcznie 

podpisanego zgłoszenia (załącznik nr 1 do regulaminu) zawierającego pisemne 

oświadczenie opiekuna prawnego. Zgłoszenie musi być dostarczone w formie 

elektronicznej wraz z projektami.  

10. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wyrażenie zgody na nieodpłatne przekazanie 

prawa autorskich do realizacji przesłanych projektów na określonych polach eksploatacji, 

zawartych w zgłoszeniu i oświadczeniu (załącznik nr 1 do regulaminu). 

11. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych 

osobowych opiekuna i dziecka na potrzeby realizacji konkursu, realizacji projektów i 

eksploatacji spektaklu, zawarte w zgłoszeniu (załącznik nr 1 do regulaminu). 

12. Niepełne zgłoszenia nie będą uwzględniane w konkursie.  

13. W konkursie nie mogą brać udziału dzieci pracowników Teatru. 

 

mailto:konkurs@teatrarlekin.pl


3. CZAS TRWANIA KONKURSU 

 

1. Konkurs trwa od 22.05.2021 do 05.06.2021 do północy. Prace nadesłane po tym terminie nie 

będą rozpatrywane przez Teatr. Za datę końcową przyjęcia prac przyjmuje się datę 

wpłynięcia listu e-mail na skrzynkę Teatru.  

2. Ogłoszenie zwycięzców konkursu nastąpi 19 czerwca 2021 na profilu Teatru na 

www.facebook.com oraz stronie www Teatru. 

 

4. OCENA PRAC 

 

1. Prace zostaną ocenione przez czteroosobowe Jury, w skład którego wejdą: 

Wojciech Brawer – dyrektor Teatru Lalek Arlekin w Łodzi 

Agata Kucińska – reżyserka spektaklu 

Anna Hadaj – scenografka spektaklu 

Areta Puchalska – kierowniczka pracowni plastycznej Teatru Lalek Arlekin w Łodzi 

2. Od decyzji jury nie przysługuje odwołanie. 

 

 

5. NAGRODY 

 

1. Główną nagrodą dla zwycięzcy lub zwycięzców konkursu jest profesjonalne wykonanie 

lalek według nadesłanego projektu. Każdy ze zwycięskich projektów zostanie wykonany 

w dwóch egzemplarzach – jeden z przeznaczeniem na scenę – jako postać powstającego 

spektaklu, a drugi dla zwycięzcy. Autorzy projektów zostaną ujęci jako współautorzy 

scenografii – autorzy projektów lalek – w materiałach promocyjnych do przedstawienia.  

2. Nagrodą dla zwycięzcy lub zwycięzców będzie podwójne zaproszenie na przedstawienie.  

3. Teatr może ufundować także pozaregulaminowe nagrody dla innych wyróżnionych 

projektów.  

 

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Organizator nie zwraca prac nadesłanych na konkurs. 

2. Prace niezgodne z Regulaminem lub nadesłane po terminie nie będą oceniane. 

3. O przyjęciu pracy decyduje data wpływu (do 05 czerwca 2021 do północy) oraz kompletność 

zgłoszenia.  

4. Złożenie prac w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikowanie i 

wykorzystanie materiałów fotograficznych, filmowych i audio dotyczących wykonanych prac 

w prasie i telewizji oraz innych mediach reklamujących konkurs. 

5. Regulamin konkursu jest dostępny w siedzibie Teatru Lalek Arlekin im. Henryka Ryla w Łodzi 

oraz na stronie www Teatru. 

http://www.facebook.com/

