
 

 
 
 

REGULAMIN KONKURSU  

„PeWNego razu w teatrze… Scenariusz przedstawienia dla dzieci”  
organizowanego przez Wydawnictwo Szkolne PWN sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie  

oraz Polskie Radio S.A., z siedzibą w Warszawie 
 

 
 

§ 1 Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki uczestnictwa w konkursie 

„PeWNego razu w teatrze… Scenariusz przedstawienia dla dzieci”, zwanym dalej „Konkursem” 

oraz tryb przeprowadzania Konkursu. 

2. Organizatorami Konkursu jest Wydawnictwo Szkolne PWN Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie kod 

pocztowy 02-460, ul. Gottlieba Daimlera 2, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego 

przez XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m.st. 

Warszawy pod nr KRS 0000091324, NIP 525-15-63-996, kapitał zakładowy 3.600.000 zł (zwane 

dalej „Organizatorem” lub „Wydawnictwem Szkolnym PWN”), oraz Polskie Radio S.A. z siedzibą 

w Warszawie adres: 00-977 Warszawa, Al. Niepodległości 77/85, wpisaną do rejestru 

przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy M. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 

0000017753, NIP 521-04-14-265, wysokość kapitału zakładowego wynosi 8 366 300 zł (zwane 

dalej „Organizatorem” lub „Polskim Radiem”). 

3. Celem Konkursu jest popularyzacja edukacji teatralnej wśród dzieci i młodzieży. Konkurs ma 

charakter naukowy.  

4. Udział w konkursie może wziąć wyłącznie osoba fizyczna, która najpóźniej w dniu rozpoczęcia 

konkursu ukończyła 18 rok życia. W Konkursie nie mogą brać udziału członkowie Komisji 

Konkursowej wskazanej w § 5 niniejszego Regulaminu oraz pracownicy Organizatorów. 

5. Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody przewidziane w Regulaminie, ufundowane przez 

Organizatorów.  

6. Konkurs jest przeprowadzany w terminie od dnia 10 listopada 2015 r. (dzień ogłoszenia Konkursu) 

do dnia 4 grudnia 2015 r. (dzień zakończenia Konkursu).  

7. Oficjalne ogłoszenie wyników nastąpi nie później niż 18 grudnia 2015 r.  

8. Organizatorzy oświadczają, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem 

wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą 

przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 09, 

poz. 1540,). 

 

§ 2 Przedmiot Konkursu 

 

1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy napisać i przesłać drogą elektroniczną do Wydawnictwa 

Szkolnego PWN autorski scenariusz przedstawienia teatralnego o tematyce świątecznej lub 

zimowej (zwanego dalej „Utworem”). Utwór musi być dziełem oryginalnym, nigdzie wcześniej 

nie opublikowanym. Utwór powinien być skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym lub 

wczesnoszkolnym.  

2. Utwór może być napisany w jednym z pięciu języków: polski/ angielski/ niemiecki/ francuski 

/rosyjski. 

3. Obszerność nadesłanego Utworu nie może przekraczać 6 tys. znaków (bez znaków spacji). 

4. Utwór należy przesłać drogą elektroniczną w formacie edytowalnym (np. doc, docx, rtf, txt) na 



 

adres: konkurs.wsz@pwn.pl w terminie od 10 listopada 2015 r. do dnia 4 grudnia 2015 r. do 

godz. 23:59. 

5. Prace przesłane po terminie nie będą oceniane. 

 

§ 3 Warunki uczestnictwa i przebieg Konkursu 

 

1. Konkurs ma charakter otwarty. 

2. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. 

3. Konkurs składa się z jednego etapu. 

4. Uczestnicy Konkursu wykonują Utwory określone w § 2 Regulaminu. 

5. Zgłoszenie udziału w Konkursie następuje poprzez wysłanie maila na adres konkurs.wsz@pwn.pl 

w terminie od 10 listopada 2015 r. do 4 grudnia 2015 r. do godz. 23:59. W zgłoszeniu mailowym 

autorzy umieszczają następujące dane: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres mailowy, 

numer telefonu. Do maila należy dołączyć Utwór (pracę konkursową) oraz oświadczenia,  

o których mowa w ust. 7 i 8 poniżej, a także oświadczenie, o którym mowa w par. 4 ust. 5.  

W Konkursie biorą udział tylko kompletne zgłoszenia. Osoby zgłaszające Utwory do Konkursu są 

jego uczestnikami (dalej: „Uczestnik” lub „Uczestnicy”). 

6. Każdy Uczestnik może zgłosić tylko jeden Utwór swojego autorstwa, który nie został nigdzie 

wcześniej opublikowany. 

7. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest wysłanie kopii prawidłowo wypełnionego  

i podpisanego oświadczenia zawartego w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu,  

o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby realizacji Konkursu. 

8. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest wysłanie kopii prawidłowo wypełnionego  

i podpisanego oświadczenia zawartego w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu,  

o wyrażeniu zgody na publikację swoich danych osobowych w zakresie: imienia, nazwiska oraz 

miejscowości, w której Uczestnik zamieszkuje, w celu publikacji informacji o zwycięskich 

Utworach Konkursu i Uczestnikach, którzy je zgłosili. 

9. Na zakończenie Konkursu, Komisja Konkursowa, o której mowa w § 5, wyłoni spośród wszystkich 

Uczestników piętnastu laureatów. 

10. Przy ocenie Utworów Komisja Konkursowa weźmie pod uwagę następujące kryteria: 

a) spełnienie przez Utwór warunków formalnych określonych w Regulaminie;  

b) zgodność z tematyką konkursu;  

c) poprawność językowa; 

d) pomysłowość autora;  

e) oryginalność Utworu;  

f)         ciekawy sposób ujęcia tematu;  

g) walory artystyczne i edukacyjne. 

11. Oficjalne ogłoszenie wyników nastąpi nie później niż 18 grudnia 2015 r. na stronach 

internetowych Organizatorów, w tym przede wszystkim na stronie internetowej 

www.wszpwn.com.pl oraz na antenie Polskiego Radia Dzieciom. W ramach ogłoszenia wyników 

Konkursu publikowane zostaną jedynie informacje o zwycięskich Utworach i Uczestnikach, 

którzy je zgłosili (w zakresie danych objętych oświadczeniem zgody, o którym mowa w ust. 8 

powyżej). 

12. Uczestnik nadsyłając swój tekst wyraża zgodę na nieodpłatne udzielenie niewyłącznej licencji na 

wykorzystanie zgłoszonego Utworu przez Wydawnictwo Szkolne PWN zgodnie z brzmieniem § 4 

Regulaminu. 

13. W sytuacji, w której prawa osób trzecich lub ich wizerunek zostały naruszone przez 

nieuprawnione wykorzystanie i rozpowszechnienie Utworu w związku ze zgłoszeniem go do 

Konkursu lub jego późniejszą publikacją przez Wydawnictwo Szkolne PWN, odpowiedzialność 

ponosi Uczestnik. 

14. Uczestnicy Konkursu zgłaszający Utwór do Konkursu nie są uprawnieni do otrzymania 

wynagrodzenia od Organizatorów, w szczególności z tytułu udzielenia licencji, o której mowa  



 

w § 4 Regulaminu. 

 
§ 4 Przeniesienie praw autorskich na Organizatora Konkursu 

 

1. Do Konkursu można zgłaszać jedynie Utwory oryginalne, a Uczestnik oświadcza, że przysługuje mu 

pełnia autorskich praw osobistych i majątkowych do zgłoszonego przez siebie w ramach konkursu 

Utworu i jest uprawniony do udzielenia Wydawnictwu Szkolnemu PWN niewyłącznej licencji na jej 

wykorzystanie. 

2. W chwili przesłania kompletnego zgłoszenia do Konkursu Uczestnik udziela Wydawnictwu 

Szkolnemu PWN niewyłącznej licencji do korzystania i rozpowszechniania Utworu na terytorium 

Polski oraz w Internecie przez okres 5 lat od chwili podpisania oświadczenia na następujących 

polach eksploatacji: 

a) utrwalania i zwielokrotniania Utworu, jego części lub fragmentów przez wytwarzanie określoną 

techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 

magnetycznego oraz techniką cyfrową oraz na nośnikach magnetycznych, optycznych  

i elektronicznych, na dowolnym nośniku i w dowolnym formacie zapisu cyfrowego,  

w szczególności w formie książki elektronicznej (e-book); 

b) rozpowszechniania Utworu, jego części lub jego fragmentów na nośnikach dźwięku lub obrazu  

i dźwięku; 

c) rozpowszechniania Utworu, jego części lub jego fragmentów przez jego publiczne 

wykonywanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także 

publiczne udostępnianie Utworu lub jego fragmentów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do 

niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w Internecie, a także za 

pośrednictwem telefonii komórkowej; 

d) przedruku Utworu, jego części lub jego fragmentów w prasie, broszurach, wykorzystania 

Utworu lub jego fragmentów w audycjach radiowych i telewizyjnych; 

e) zamieszczania Utworu, jego części lub fragmentów jako samodzielnej całości lub jako części 

innych utworów zbiorowych w różnych formach wydawniczych - także audiowizualnych  

i multimedialnych; 

f) wprowadzenia Utworu, jego części lub jego fragmentów do pamięci komputera  

i sieci komputerowych Organizatora. 

g) wykorzystywania do celów marketingowych w materiałach promocyjnych Organizatora. 

 (dalej „Licencja”) 

3. W momencie udzielenia Licencji, Wydawnictwo Szkolne PWN zyskuje upoważnienie przez 

Uczestnika do decydowania o rozpowszechnieniu zgłoszonego do Konkursu Utworu w formie 

bezpłatnego e-booka, składającego się z nagrodzonych w Konkursie Utworów oraz 

przeprowadzenia nadzoru autorskiego przed rozpowszechnieniem tego Utworu w takiej formie. 

4. Udzielenie Licencji na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w ust. 2 jak również udzielenie 

upoważnień wskazanych w ust. 3 niniejszego paragrafu następuje nieodpłatnie.  

5. Wzór oświadczenia dotyczącego udzielenia Licencji do Utworu stanowi Załącznik nr 2 do 

niniejszego regulaminu. 

 

§ 5 Komisja Konkursowa 

 

1. W celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu oraz wyłonienia jego 

laureatów, Organizatorzy powołają Komisję Konkursową.  

2. Komisja wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego i Sekretarza. 

3. Przewodniczący kieruje pracą Komisji Konkursowej, ustala miejsce i terminy obrad oraz 



 

harmonogram prac. 

4. Sekretarz Komisji Konkursowej odpowiada za stronę organizacyjną obrad, w tym za obsługę 

dokumentacyjną. 

5. Komisja Konkursowa obraduje na posiedzeniach zamkniętych. 

6. Komisja Konkursowa podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 

połowy jej składu. 

7. Komisja Konkursowa dokonuje wyboru najlepszych Utworów szeregując je w kolejności 

zaczynając od miejsca pierwszego, które zostanie przyznane najlepszemu Utworowi, 

ocenionemu przy zastosowaniu kryteriów wskazanych w § 3 ust. 10 Regulaminu (dalej 

„Ranking”). 

8. Uchwała Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

 

§ 6 Nagrody w Konkursie 
 
1. Utwory zgłoszone przez Uczestników Konkursu, które zostaną uznane za najlepsze przez Komisję 

Konkursową (dalej: „Zwycięskie Utwory”), zostaną opublikowane w formie elektronicznej 

książki (e-book). Książka będzie dostępna bezpłatnie na stronie internetowej Wydawnictwa 

Szkolnego PWN pod adresem: www.wszpwn.com.pl, a także na stronie internetowej 

Wydawnictwa Naukowego PWN S.A. z siedzibą w Warszawie ul. G. Daimlera 2, pod adresem 

www.ibuk.pl w celu związanym wyłącznie z publikacją Zwycięskich Utworów w formie e-book,  

w tym umożliwienia jej nieodpłatnego nabycia, i będzie składała się z 15 Utworów. 

2. Autorzy pięciu najlepszych Utworów dodatkowo otrzymają nagrody książkowe oraz drobne 

upominki rzeczowe. 

3. Laureaci Konkursu w terminie 15.01.2016 r. mają prawo do zgłoszenia Organizatorom woli 

rezygnacji z nagród wskazanych w ust 1 i 2 powyżej. Nie jest możliwa rezygnacja z części nagrody 

lub części nagród. Rezygnacja powinna zostać zgłoszona drogą mailową na adres mailowy 

Wydawnictwa Szkolnego PWN: konkurs.wsz@pwn.pl. 

4. W przypadku rezygnacji przez zwycięzcę z nagrody, Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do 

przekazania nagrody Uczestnikowi Konkursu, który spełnił wszystkie wymagania konkursowe  

i którego Utwór zajął kolejne miejsce w Rankingu. Rezygnacja z części nagrody jest 

równoznaczna z rezygnacją z całości nagrody. 

5. Nie jest możliwe odstąpienie prawa do nagrody osobom trzecim. Nie jest możliwe wypłacenie 

równowartości nagrody.  

6. Nagrody rzeczowe wskazane w ust. 2 Regulaminu zostaną wysłane do autorów pięciu 

najlepszych Utworów w styczniu 2016 roku, na podane w zgłoszeniach adresy pocztowe. 

 

§ 7  Przetwarzanie danych osobowych 

 

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane stosownie do postanowień ustawy  

z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014r, poz. 1182).  

2. Administratorami danych osobowych są Organizatorzy, tj. Wydawnictwo Szkolne PWN sp. z o.o.  

z siedzibą w Warszawie (02-460), ul. Gottlieba Daimlera 2 oraz Polskie Radio S.A. z siedzibą  

w Warszawie adres: 00-977 Warszawa, Al. Niepodległości 77/85. Dane osobowe Uczestników 

Konkursu będą przetwarzane przez Wydawnictwo Szkolne PWN w celu związanym z jego 

realizacją, w szczególności przyjęciem i rozpatrzeniem zgłoszeń, wyłonieniem zwycięzców, 

wydaniem nagród, publikacją informacji o Zwycięskich Utworach i ich autorach w szczególności na 

stronie internetowej Wydawnictwa Szkolnego PWN, w mediach i materiałach promocyjnych,  

a przez Polskie Radio w celu związanym z wyłonieniem zwycięzców i publikacją informacji  

o Zwycięskich Utworach i ich autorach na antenie Polskiego Radia Dzieciom. Każdej osobie, której 

dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. 



 

 

§ 8 Postanowienia końcowe 

 

1. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

2. Organizatorzy uprawnieni są do umieszczenia logotypów Organizatorów w publikacji 

zawierającej Zwycięskie Utwory oraz do wykorzystania i publikacji Zwycięskich Utworów oraz 

imion i nazwisk Uczestników, będących ich autorami w połączeniu z miejscowością zamieszkania 

w mediach i materiałach promocyjnych Wydawnictwa Szkolnego PWN. 

3. Wszystkie egzemplarze Utworów przesłanych do Wydawnictwa Szkolnego PWN wraz ze 

zgłoszeniami stają się jego własnością i pozostają w jego posiadaniu po zakończeniu Konkursu. 


