
Regulamin konkursu na sztukę teatralną
inspirowaną życiem i twórczością Violetty Villas.

§ 1
Organizator i przedmiot konkursu

1.  Organizatorem konkursu jest  Nowy Teatr  im.  Witkacego w Słupsku oraz
Teatr Nowy w Krakowie.

2.  Przedmiotem konkursu jest napisanie utworu dramatycznego inspirowanego
życiem i/lub twórczością Violetty Villas. Tekst musi być napisany w języku polskim.
Ilość postaci dramatu oraz charakter utworu jest dowolny. 

3. Teatry planują wystawić nagrodzony dramat w koprodukcji obu instytucji na
dużej scenie Nowego Teatru im. Witkacego w Słupsku i scenie Teatru Nowego w
Krakowie.  Przewidywany  termin  premiery  spektaklu  to  24.09.2016  w  Słupsku  i
01.10.2016 r. w Krakowie.

§ 2 
Przebieg konkursu

1. Ostateczny termin nadsyłania prac upływa 31 maja 2016 roku. Prace należy
przesyłać drogą mailową na adres:  konkurs@nowyteatr.pl . Koordynator konkursu,
Nowy  Teatr  im.  Witkacego  w  Słupsku,  potwierdzi  mailowo  otrzymanie  każdego
zgłoszenia.  Wszelkie  pytania  dotyczące  konkursu  prosimy  kierować  również  pod
w/w adres.
2. Prace zostaną ocenione przez trzyosobowe jury w składzie: Dominik Nowak
Dyrektor  Naczelny i  Artystyczny Nowego Teatru  im.  Witkacego w Słupsku,  Piotr
Sieklucki Dyrektor Teatru Nowego w Krakowie, Tomasz Kireńczuk Kierownik Literacki
Teatru Nowego w Krakowie. Wyniki konkursu zostaną opublikowane 5 czerwca 2016
roku  na  stronach  internetowych  organizatorów,  każdy  z  uczestników  zostanie
jednocześnie poinformowany o wynikach konkursu drogą mailową.
3.  Teksty zgłoszone do konkursu mogą, po wyrażeniu zgody przez autorów,
zostać  opublikowane  na  stronach  internetowych  organizatorów  celem  ich
popularyzacji.
4.  Decyzja jury  jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

§ 3
Warunki uczestnictwa

1. Konkurs ma charakter otwarty.
2. Do  konkursu  mogą  zostać  zgłoszone  wyłącznie  teksty,  co  do  których
zgłaszający posiadają pełne autorskie prawa osobiste i autorskie prawa majątkowe,
oraz są zgłaszanych tekstów autorami.  W przypadku naruszenia praw osób trzecich
osoba,  która  zgłosiła  dramat  do  konkursu,  poniesie  pełną  odpowiedzialność  za
szkody powstałe z zaistniałej sytuacji.
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3.  Zgłoszenie  ma  charakter  dobrowolny  i  jest  równoznaczne  z  akceptacją
warunków niniejszego regulaminu.
4. Zgłoszenie  konkursowe  powinno  zawierać,  oprócz  elektronicznej  wersji
dramatu zapisanej w formacie doc (lub odt)  lub pdf,  imię i  nazwisko oraz dane
kontaktowe autora (utwory mogą być podpisane pseudonimem artystycznym).

§ 4
Nagroda

1. Wybrany utwór zostanie wystawiony w ramach koprodukcji Nowego Teatru
im. Witkacego w Słupsku oraz Teatru Nowego w Krakowie.  
2. Nagroda w konkursie wynosi 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy PLN) brutto.
Wygrana  w  konkursie  jest  równoznaczna  z  przekazaniem  przez  Autora
niewyłącznych  praw  do  utworu  w  zakresie  eksploatacji  powstałego  na  jego
podstawie  spektaklu  w  koprodukcji  Nowego  Teatru  im.  Witkacego  w  Słupsku  i
Teatru  Nowego  w  Krakowie  bez  jakichkolwiek  ograniczeń  czasowych  lub
terytorialnych. Autor nagrodzonej pracy wyraża jednocześnie zgodę na jej adaptację
sceniczną na potrzeby powstającego spektaklu i przekazuje prawo do prapremiery
nagrodzonego tekstu Organizatorom.
3.  Autor  pozostaje  właścicielem  praw  autorskich  nagrodzonego  tekstu  na
wszelkich polach poza wymienionymi w § 4 pnkt 2 niniejszego regulaminu.
4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odstąpienia od przyznania nagrody.

§ 5
Postanowienia końcowe

1. Przesłanie  zgłoszenia  jest  równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie  przez
Organizatorów  danych  osobowych  w  rozumieniu  ustawy  z  dnia  29.08.1997r.  o
ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w
zakresie koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia konkursu oraz ogłoszenia
jego wyników.
2. Teatr  jako  organizator  konkursu  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  usługi
poczty  elektronicznej,  z  której  korzystać będą osoby uczestniczące w konkursie.
Teatr nie ponosi również odpowiedzialności za działania osób trzecich, związanych z
organizacją  konkursu  oraz  za  szkody  spowodowane  podaniem  błędnych  lub
nieaktualnych danych przez osoby uczestniczące w konkursie.
3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym
regulaminie.


