
 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa  

 Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. 
 

Zadanie zostało dofinansowane ze środków  

budżetu Powiatu Stalowowolskiego. 

 

REGULAMIN KONKURSU 

„NAGRODA PUBLICZNOŚCI” 

RELACJE. IV MIĘDZYPOKOLENIOWE SPOTKANIA TEATRALNE 

 

I INFORMACJE OGÓLNE 

1. Regulamin określa zasady przebiegu konkursu na najlepszy spektakl  

wg publiczności festiwalu RELACJE. IV Międzypokoleniowe Spotkania 

Teatralne. 

2. Konkurs odbywa się w ramach festiwalu RELACJE. IV Międzypokoleniowe 

Spotkania Teatralne (zw. dalej RELACJE), który jest ogólnopolskim 

przeglądem najlepszych spektakli międzypokoleniowych teatrów 

amatorskich i odbywa się w dniach 20 – 22.09.2019 r. w Miejskim Domu 

Kultury w Stalowej Woli. 

 

II ORGANIZATOR KONKURSU 

1. Organizatorem Konkursu jest Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli. 

 

III CELE KONKURSU 

1. Celem konkursu jest wyłonienie ulubionego spektaklu publiczności 

spośród wszystkich konkursowych spektakli zaprezentowanych  

na tegorocznych RELACJACH i przyznanie mu NAGRODY PUBLICZNOŚCI 

w kwocie 1000 PLN oraz prezentu rękodzielniczego od publiczności. 

 

IV ZAŁOŻENIA KONKURSOWE 

1. O NAGRODĘ PUBLICZNOŚCI ubiegają się amatorskie zespoły teatralne, 

biorące udział w konkursie na najlepszy spektakl międzypokoleniowy 

RELACJI. 

2. Do głosowania na ulubiony spektakl publiczności może przystąpić każdy 

widz festiwalu, który posiada zaproszenie na obejrzany spektakl  

lub członek grupy teatralnej, który posiada karnet głosów na NAGRODĘ 

PUBLICZNOŚCI. 

3. Karnety z głosami na NAGRODĘ PUBLICZNOŚCI uniemożliwiają 

głosowanie na własny spektakl. 

4. Każdy widz może głosować na dowolną ilość spektakli. 
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V PROCEDURA KONKURSOWA 

1. Każde zaproszenie na spektakl lub bloczek z karnetu zawiera skalę oceny 

danego spektaklu od 1 do 5. Po obejrzeniu spektaklu należy zaznaczyć 

wybraną notę i wrzucić głos do punktu zbioru głosów na stanowisku  

do głosowania na NAGRODĘ PUBLICZNOŚCI w holu MDK. 

2. Kiedy wszystkie spektakle zostaną odegrane, nastąpi podliczenie 

punktów przez komisję konkursową, na zasadzie wyliczenia średniej 

wszystkich ocen. 

3. Spektakl, który otrzyma największą liczbę punktów otrzyma NAGRODĘ 

PUBLICZNOŚCI. 

 

VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Niniejszy Regulamin Organizator udostępnia za pośrednictwem strony 

internetowej www.mdkstalowawola.pl oraz w wersji papierowej  

w siedzibie Organizatora. 

2. Kwestie sporne rozstrzygane będą przez Organizatora. 

3. Wzięcie udziału w Konkursie jest jednoznaczne z akceptacją powyższego 

regulaminu, tym samym, każdy teatr wyraża zgodę na przetwarzanie 

swoich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 maja 

2018 roku - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 

2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego ogólnym rozporządzeniem 

o ochronie danych osobowych - RODO, które nakłada szerszy 

obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych, 

niż dotychczas obowiązujące przepisy. Informujemy, że administratorem 

Państwa danych osobowych jest Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli,  

z siedzibą przy ul. 1 Sierpnia 9, 37-450 Stalowa Wola. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian  

w regulaminie przy czym w razie takiej konieczności zobowiązuje się  

do poinformowania zespołów konkursowych o tym zajściu, a także 

zamieści informacje na stronie internetowej. 

 

 

 


