REGULAMIN KONKURSU NA NAJPIĘKNIEJSZEGO SMOKA
19. WIELKIEJ PARADY SMOKÓW. W CZTERDZIEŚCI
SMOKÓW DOOKOŁA ŚWIATA
§ 1 Postanowienia ogólne
1. Konkurs jest organizowany w ramach Projektu „19. Wielka Parada Smoków. W
czterdzieści smoków dookoła świata” i jest zwany dalej „Konkursem”.
2. Organizatorem

Konkursu

jest

Teatr

Groteska

z

siedzibą

przy ulicy Skarbowej 2, 31-121 w Krakowie, NIP: 675-02-00-108, zwany dalej
„Teatrem Groteska”.
3. W ramach Konkursu Teatr Groteska realizuje cel, którym jest promocja postawy
twórczej

wśród

dzieci

i

młodzieży.

Celem

Konkursu

jest

aktywizacja szkół, przedszkoli i innych placówek kulturalno-oświatowych do
uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych, a także rozwój kreatywności wśród
uczestników . Zasady Konkursu zostały określone w niniejszym regulaminie, zwanym
dalej „Regulaminem Konkursu”.
4. Regulamin Konkursu dostępny jest do wglądu w siedzibie Teatru Groteska oraz
na stronach internetowych: www.groteska.pl oraz www.paradasmokow.pl
5. Wykładnia i interpretacja Regulaminu Konkursu należy wyłącznie do Teatru Groteska.
6. Osobą odpowiedzialną za przebieg Konkursu ze strony Teatru Groteska jest Weronika
Bis – w.bis@groteska.pl, tel. 12 633 48 22 wew.257.

§ 2 Uczestnicy Konkursu

1. Konkurs ma charakter ogólnopolski, a uczestnikami Konkursu mogą być placówki
(publiczne i niepubliczne) o charakterze kulturalno-oświatowym i oświatowym
z terenu całego kraju (szkoły podstawowe, szkoły gimnazjalne, szkoły integracyjne,
szkoły specjalne, przedszkola, świetlice osiedlowe, domy kultury, kluby kultury
itp.), zwane dalej „Uczestnikami Konkursu”.
2. Każdy Uczestnik Konkursu ma obowiązek wyłonić swojego reprezentanta
w kontaktach z Teatrem Groteska w sprawie Konkursu, zwanego w dalszej części
„Smoczym Opiekunem”.
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3. W przypadku wątpliwości co do możliwości uczestnictwa w Konkursie należy
skontaktować się z przedstawicielami Teatru Groteska.

§ 3 Zasady udziału w Konkursie

1. Udział w Konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny. Z tytułu udziału w Konkursie
Uczestnikom Konkursu, ani innym podmiotom, nie przysługuje wynagrodzenie, pokrycie
kosztów, ani środki finansowe z jakiegokolwiek innego tytułu, z wyjątkiem
wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 4, wypłacanego Uczestnikom Konkursu
za prezentację figury smoka podczas „19. Wielkiej Parady Smoków. W czterdzieści
smoków dookoła świata”.
2. Aby wziąć udział w Konkursie należy do dnia 31 marca 2019r. zgłosić chęć udziału
w Konkursie, przesyłając uzupełniony formularz zgłoszeniowy, stanowiący załącznik nr 1
do niniejszego regulaminu, na adres e-mail: w.bis@groteska.pl. (formularz w postaci
skanu oryginalnie podpisanego dokumentu należy przesłać w formacie pdf lub jpg – nie
akceptujemy fotografii formularza!) lub pocztą tradycyjną na adres Teatr Groteska ul.
Skarbowa 2, 31-121 Kraków z dopiskiem „Parada Smoków 2019”.
UWAGA! W konkursie może wziąć udział maksymalnie 40 smoków. O możliwości wzięcia
udziału w Konkursie decyduje kolejność zgłoszeń.
3. Aby zgłosić chęć udziału w konkursie należy podać wszystkie wymagane dane
teleadresowe w tym: dokładna nazwa placówki, adres pocztowy, numer telefonu
placówki, imię i nazwisko Smoczego Opiekuna, telefon komórkowy Smoczego Opiekuna
oraz potwierdzić akceptację treści niniejszego Regulaminu Konkursu.
4. Zadaniem uczestnika Konkursu jest zbudowanie mobilnej figury smoka, na podstawie
projektu przygotowanego przez Uczestnika Konkursu, który to projekt zostanie wysłany
do Teatru Groteska do dnia 30 kwietnia 2019r. za pomocą poczty tradycyjnej lub mailem.
Zbudowanie mobilnej figury smoka możliwe będzie po zaakceptowaniu przez
Teatr Groteska projektu tej figury.
5. Figura smoka powinna być budowana przez dzieci uczestniczące w zajęciach
organizowanych przez Uczestnika Konkursu w ramach jego działalności. Podczas budowy
figury smoka Uczestnik Konkursu zobowiązany jest zapewnić odpowiednią opiekę
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dzieciom budującym figurę smoka, a także zobowiązany jest zapewnić materiały
i narzędzia potrzebne do zbudowania figury smoka.
6. Projekt mobilnej figury smoka, a także sama figura smoka, powinny spełniać co najmniej
następujące warunki:
a.

figura smoka powinna mieć minimum 4m maximum 15 m długości oraz nie
więcej niż 3,5m wysokości;

b. figura smoka powinna być wykonana i animowana przez dzieci w czasie Parady;
c.

figura smoka powinna być zbudowana w sposób zapewniający, że będzie ona
bezpieczna i nie będzie stwarzać zagrożenia dla osób prezentujących ją podczas
Parady, ani dla innych osób i otoczenia.

7. Mobilna figura smoka zbudowana według projektu zaakceptowanego przez Teatr
Groteska przejdzie ulicami Starego Miasta w Krakowie podczas „19. Wielkiej Parady
Smoków. W czterdzieści smoków dookoła świata” dnia 2 czerwca 2019 r. (niedziela).
8. Po zawarciu umowy, o której mowa w § 4 ust. 3. Uczestnik Konkursu jest zobowiązany
do zapewnienia odpowiedniej opieki dzieciom prezentującym mobilną figurę smoka
podczas przemarszu smoków.
9. Liczba opiekunów biorących udział w przemarszu i mających wstęp do „smoczej zagrody”
(miejsca oczekiwania na rozstrzygnięcie konkursu) nie może przekraczać:
a. W przypadku przedszkoli 1 opiekun na 5 dzieci
b. W przypadku szkół i innych placówek kulturalnych i oświatowych 1 opiekun na
10 dzieci
c. W przypadku szkół specjalnych 1 opiekun na 1 dziecko.
10. Liczba opiekunów oraz dzieci biorących udział w Konkursie zostanie dokładnie określona
przez Uczestnika Projektu i przestawiona przedstawicielowi Teatru do dnia 4 maja 2019.

§ 4 Formalności

1. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do wyrażenia zgody na opublikowanie jego
danych (w tym danych osobowych Smoczego Opiekuna) na stronach internetowych
Teatru Groteska www.groteska.pl oraz www.paradasmokow.pl

oraz w innych

mediach, gdzie prezentowane będą informacje o Konkursie.
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2. Teatr Groteska oświadcza, że nadesłane dane osobowe będą wykorzystane jedynie
do realizacji oraz promocji Konkursu.
3. Po akceptacji przez Teatr Groteska projektu figury smoka, zostaje zawarta umowa
pomiędzy Teatrem Groteska, a Uczestnikiem Konkursu, o prezentację figury smoka
podczas 19. Wielkiej Parady Smoków. Umowę po obu stronach podpisują osoby do
tego prawnie upoważnione (dyrektor, główny księgowy placówki itp.)
4. Na podstawie umowy Teatr Groteska zobowiąże się do wypłacenia każdemu
Uczestnikowi Konkursu, który weźmie udział w Paradzie Smoków, wynagrodzenia
w wysokości 500 zł netto (słownie: pięćset złotych) za prezentację figury smoka
podczas 19. Wielkiej Parady Smoków . W czterdzieści smoków dookoła świata.
5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 4 zostanie wypłacone Uczestnikowi Konkursu
na podstawie prawidłowo wystawionego rachunku lub faktury VAT dostarczonej
Teatrowi Groteska przez uczestnika konkursu do dnia 30 czerwca 2019 r.
6. Możliwość

wystawienia

przez

placówkę

rachunku/faktury

jest

warunkiem

koniecznym do podpisania umowy i otrzymania wynagrodzenia opisanego w ust. 4.
7. Rachunek/fakturę wystawia placówka będąca stroną umowy.

§ 5 Terminy

1. Zgłoszenia chęci udziału w Konkursie należy dokonać drogą elektroniczną do dnia 31
marca 2019r.
2. Do 30 kwietnia 2019r. należy wysłać projekt figury smoka zawierający rysunek, opis
używanych materiałów, wymiary figury oraz krótką opowieść o smoku (projekt w
postaci rysunku poglądowego przygotowanego przez dzieci, opowieść o smoku max
pół strony formatu A4 zawierający informacje o inspiracji)
3. Od dnia 1 kwietnia 2019r. do dnia 30 maja 2019r. istnieje możliwość podpisania
umowy, o której mowa w § 4 ust. 3 i 4. Po przekroczeniu tego terminu, umowa nie
będzie podpisana a tym samym nie będzie możliwości uzyskania wynagrodzenia,
o którym mowa w § 4 ust. 4.
4. Parada Smoków, w której wezmą udział wykonane przez Uczestników Konkursu
figury smoków, przejdzie ulicami Krakowa dnia 2 czerwca 2019r. (niedziela) w
godzinach podanych uczestnikom Konkursu do dnia 20 maja 2019r.
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5. 30 czerwca 2019r. upływa termin przedstawienia Teatrowi Groteska przez
Uczestnika, prawidłowego rachunku lub faktury VAT na podstawie podpisanej
umowy. Po tym terminie rachunki lub faktury VAT nie będą przyjmowane a tym
samym nie będzie możliwości uzyskania wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 4.

§ 6 Nagrody
1. W czasie Parady Smoków, jury składające się ze znanych postaci świata kultury
i polityki, wyłoni 9 figur smoków, których wykonawcy (Uczestnicy Konkursu)
otrzymają tytuł oraz dyplom Najpiękniejszego Smoka Parady w trzech kategoriach:
a) I, II i III miejsce w kategorii: Przedszkola
b) I, II i III miejsce w kategorii: Szkoły Podstawowe i Gimnazja
c) I, II i III miejsce w kategorii: Domy Kultury i inne placówki kulturalno-oświatowe.
Dodatkowo Uczestnicy Konkursu, którzy zajmą I lub II lub III miejsce otrzymają
wybrane przez Teatr Groteska nagrody pieniężne oraz rzeczowe.
2. Wszyscy Uczestnicy Konkursu otrzymają symboliczne nagrody rzeczowe.
3. Teatr Groteska zastrzega sobie możliwość przyznawania dodatkowych wyróżnień
w Konkursie.

Teatr Groteska
ul. Skarbowa 2, 31-121 Kraków
Tel. 12 633 48 22, fax 12 633 99 65
groteska@groteska.pl
www.groteska.pl
www.paradasmokow.pl
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Załącznik nr 1 formularz zgłoszeniowy

19. Wielka Parada Smoków.
W czterdzieści smoków dookoła świata
…………..………………………………………
(data, miejscowość)

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU PLACÓWKI
Konkurs na najpiękniejszego smoka 19. Wielkiej Parady Smoków.
W czterdzieści smoków dookoła świata
Pełna nazwa Placówki*:

Adres placówki*:

Dane kontaktowe placówki (telefon, e-mail)*:

Adres strony internetowej placówki:

Imię i nazwisko opiekuna – koordynatora smoczego projektu*:

e-mail opiekuna projektu*:

Telefon opiekuna projektu*:

*podanie danych obowiązkowe

Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem konkursu i akceptuję jego postanowienia

…………………………………………………….
Podpis i pieczęć Dyrektora Placówki
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