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REGULAMIN KONKURSU 

1. Organizatorem Konkursu jest Teatr Wolandejski reprezentowany przez firmę 

Wolandia Piotr Kulczycki z siedzibą w Warszawie przy ul. Wspólnej 65/5, kod pocztowy 

00-687 (dalej jako: Organizator). 

2. Celem Konkursu jest wyłonienie zwycięskiego tekstu dramatycznego, który zostanie 

zrealizowany przez Teatr Wolandejski w sezonie artystycznym 2017/2018 lub w sezonie 

artystycznym 2018/2019. 

3. Konkurs ma charakter otwarty. Konkurs adresowany jest w szczególności do osób, które 

chcą zadebiutować jako dramatopisarze. Konkurs nie wyklucza jednak uczestnictwa 

osób, które posiadają doświadczenie i ich teksty były publikowane lub realizowane. 

4. Teksty w formie elektronicznej (pliki w formacie .pdf lub .doc) należy przesłać na adres 

mailowy konkurs@wolandejski.pl w terminie nieprzekraczającym 11 marca 2018 r. 



Teksty wysłane po tym terminie nie zostaną zakwalifikowane do Konkursu i nie będą 

podlegać ocenie. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu nadsyłania tekstów. 

6. Potwierdzeniem wpłynięcia tekstu jest otrzymanie maila zwrotnego od Organizatora 

z informacją o tym, iż zgłoszenie zostało dokonane w terminie, spełnia warunki Konkursu 

i zostało do niego zakwalifikowane. 

7. Jeden autor może zgłosić jeden utwór. 

8. Teksty mogą być zarówno tekstami autorskimi, jak i adaptacjami utworów prozaicznych, 

pod warunkiem, że należą one do domeny publicznej lub autor tekstu posiada prawa do 

ich adaptacji. 

9. Preferowane są teksty napisane w zgodzie z wymogami repertuarowymi i obsadowymi 

Teatru Wolandejskiego. Rozumiemy przez to takie utwory, które mają zachowaną 

klasyczną konstrukcję dramaturgiczną i wiodącą postać głównego bohatera -

protagonisty. Liczba stworzonych postaci powinna zawierać się w przedziale od 6 do 10, 

z  czego większość powinny stanowić postacie żeńskie. 

10. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w terminie do dnia 21 marca 2018 r. Organizator 

zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu ogłoszenia wyników. 

11. Uczestnicy zostaną powiadomieni o wynikach Konkursu drogą mailową. Informacja 

o wynikach konkursu zostanie podana do publicznej wiadomości – na stronie 

internetowej Teatru Wolandejskiego, profilach społecznościowych należących do Teatru 

Wolandejskiego (Facebook, Instagram itp.) oraz w mediach. 

12. Organizator zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia Konkursu bez podawania 

przyczyn. 

13. Zgłoszenie tekstu do Konkursu jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o  tym,  

iż jest się autorem nadesłanego tekstu oraz że osobie zgłaszającej tekst przysługują 

osobiste i majątkowe prawa autorskie do zgłaszanego tekstu, którymi osoba dokonująca 

zgłoszenia może swobodnie rozporządzać. 

14. W przypadku zgłoszenia wobec Organizatora jakichkolwiek roszczeń osób trzecich 

w  stosunku do zwycięskiego tekstu, autor zwycięskiego tekstu zwolni Organizatora 

z  wszelkiej odpowiedzialności oraz zaspokoi wszelkie uzasadnione roszczenia osoby 

trzeciej. 



15. Organizator zastrzega sobie prawo do jednorazowego zgłoszenia uwag do zwycięskiego 

tekstu i wezwania autora do wprowadzenia poprawek przed oficjalnym ogłoszeniem 

wyników. W przypadku odmowy wprowadzenia poprawek przez autora Organizator 

zastrzega sobie prawo do wskazania kolejnego najwyżej ocenionego tekstu jako 

zwycięzcy Konkursu. 

16. Autor zwycięskiego tekstu otrzyma nagrodę w wysokości 1000zł netto.  

17. Przyznana nagroda pieniężna nie zostanie pomniejszona o ciężary o charakterze 

publicznoprawnym, które zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zostaną pokryte 

przez Organizatora. 

18. Przed oficjalnym ogłoszeniem wyników Konkursu zwycięzca podpisze  

z Organizatorem umowę o przeniesieniu majątkowych praw autorskich na okres 4 lat, 

bez dodatkowego wynagrodzenia. Otrzymana nagroda zawiera w sobie wynagrodzenie  

za wykorzystanie zwycięskiego tekstu przez Organizatora, co oznacza, że autorowi 

zwycięskiego tekstu nie przysługuje żadne inne wynagrodzenie z tytułu jego wystawienia 

przez Teatr Wolandejski.  

19. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i skrótów w tekście 

(nieprzekraczających 20% jego objętości). 

20. Organizator zastrzega sobie prawo do zrezygnowania z wystawienia zwycięskiego tekstu. 

W takiej sytuacji autorowi zwycięskiego tekstu nie przysługuje roszczenie o wystawienie 

lub inne zaprezentowanie zwycięskiego tekstu. 

21. Ogłoszone przez Organizatora wyniki Konkursu są ostateczne, nie przysługuje od nich 

odwołanie. Organizator nie ma obowiązku sporządzania uzasadnienia swojej decyzji. 

22. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za usługi poczty elektronicznej, 

z których korzystać będą uczestnicy Konkursu. Organizator Konkursu nie ponosi również 

odpowiedzialności za działania osób trzecich związanych z organizacją Konkursu oraz za 

szkody spowodowane podaniem błędnych lub nieaktualnych danych przez uczestników 

Konkursu. 

23. Poprzez zgłoszenie tekstu do Konkursu autor tekstów w całości akceptuje postanowienia 

niniejszego Regulaminu. 

24. Osoby przystępujące do Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora 

ich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych 



osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) w zakresie koniecznym 

do  prawidłowego przeprowadzenia Konkursu oraz ogłoszenia jego wyników. 

25. Osobą odpowiedzialną za organizację Konkursu w imieniu Organizatora jest Jacek 

Stachowicz, Zastępca Szefa Artystycznego Teatru Wolandejskiego. 

 

Dodatkowe informacje: 

501-073-555 

konkurs@wolandejski.pl 


