
Regulamin Konkursu na Recenzję 

Konkurs organizowany jest przez Gdański Teatr Szekspirowski i Fundację Theatrum 

Gedanense - zwanych dalej Organizatorem, w ramach 24. edycji Festiwalu 

Szekspirowskiego w Gdańsku zwanego dalej Festiwalem. 

 

 

§1 

Postanowienia ogólne 

1. Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszej recenzji spektaklu prezentowanego w 

ramach nurtu SzekspirOFF na 24. Festiwalu Szekspirowskim w Gdańsku. 

2. Zgłoszona do Konkursu recenzja musi dotyczyć co najmniej jednego z dziewięciu 

spektakli prezentowanych w ramach nurtu SzekspirOFF na Festiwalu na platformie 

vod.teatrszekspirowski.pl w terminie 20-27 listopada 2020 roku. 

3. Udział w Konkursie mogą brać wszyscy widzowie Festiwalu, zwani dalej 

„Uczestnikami”. 

4. Z udziału w Konkursie wyłączone są osoby bezpośrednio zaangażowane w jego 

realizację, w szczególności członkowie tegorocznej redakcji Shakespeare Daily.  

5. Recenzje w ramach Konkursu będą oceniane przez Jury złożone z członków 

tegorocznej redakcji Shakespeare Daily. 

6. Uczestnik Konkursu zgadza się na nieodpłatną publikację zgłoszonej recenzji na 

stronie internetowej i w mediach społecznościowych Festiwalu w przypadku wygrania 

Konkursu. 

 

§2 

Zgłoszenia 

1. Zgłoszenia do Konkursu będą przyjmowane do 27 listopada 2020 włącznie. 

2. Zgłoszenia do konkursu można składać pocztą elektroniczną pod adresem 

shakespearedaily2020@gmail.com 

3. Każdy Uczestnik może zgłosić dowolną ilość recenzji. 

4. Składając zgłoszenie Uczestnik oświadcza i gwarantuje, że zgłoszona recenzja jest 

autorska i nie narusza praw autorskich, praw pokrewnych, zależnych oraz 

jakichkolwiek innych praw osób trzecich. 

5. Prawidłowo zgłoszona recenzja może mieć maksymalnie 1,5 strony 

znormalizowanego maszynopisu (Times New Roman, interlinia 1,5), a także imię i 

nazwisko oraz telefon kontaktowy autora. 

6. Zgłoszenie przez Uczestnika recenzji będzie równoznaczne z akceptacją niniejszego 

regulaminu oraz wyrażeniem zgody na wykorzystanie przez Organizatora danych 

osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 9 

(Dz.U. 2018 poz. 1000) w celu rozstrzygnięcia niniejszego Konkursu, w tym 

publikacji wyniku. 

 

§3 

Werdykt i nagroda 

1. Decyzja Jury zapadnie w dniu 28 listopada 2020 roku o godzinie 17:00 i zostanie 

ogłoszona na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych Festiwalu.  

2. Wyłoniona najlepsza recenzja zostanie opublikowana na stronie internetowej oraz w 

mediach społecznościowych Festiwalu.  

3. Zwycięzca konkursu – autor najlepszej recenzji - otrzyma nagrodę w postaci 

dwuosobowego zaproszenia na dowolny spektakl prezentowany na 25. Festiwalu 

Szekspirowskim w Gdańsku. 
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§4 

Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w Regulaminie. 

2. Organizator zastrzega sobie możliwość cofnięcia decyzji o zakwalifikowaniu do 

Konkursu w przypadku nie wypełnienia wymogów, o których mowa w §2 pkt. 5. 

3. Uczestnicy ponoszą pełną, wyłączną odpowiedzialność za treść i zawartość recenzji, 

w tym w szczególności za prawidłowe i zgodne z prawem wykorzystanie utworów 

objętych majątkowymi prawami autorskimi. 

 

§5 

Przetwarzanie danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych jest Gdański Teatr Szekspirowski. Kontakt z 

Administratorem jest możliwy w następujący sposób: 

- listownie na wskazany powyżej adres siedziby Administratora, 

- telefonicznie pod numerem: +48 58 351 01 51 

- przez e-mail: sekretariat@teatrszekspirowski.pl. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Jest to osoba, z którą można 

się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz 

korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z Inspektorem można się 

skontaktować pod adresem e-mail: iod@teatrszekspirowski.pl. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z realizacją Konkursu w 

oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

Przetwarzane dane osobowe należą do kategorii danych zwykłych, mianowicie imię, 

nazwisko, numer telefonu, adres, e-mail. 

4. Dane osobowe mogą być udostępniane odpowiednim odbiorcom, w szczególności 

podmiotom zewnętrznym zajmującym się obsługą informatyczną lub prawną 

Administratora albo instytucjom uprawnionym do kontroli działalności administratora 

lub instytucjom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie 

przepisów prawa. 

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do należytego 

przeprowadzenia Konkursu, rozliczenia go, spełnienia obowiązków ciążących na 

Administratorze z mocy prawa lub do momentu wycofania zgody, zaś w zakresie 

wykorzystywania danych w celach promocyjnych, dokumentacyjnych i 

marketingowych do momentu wycofania zgody. 

6. Prawa przysługujące w związku przetwarzaniem danych osobowych to: prawo 

dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i prawo 

przenoszenia danych – w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach 

RODO, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem niezbędnym do 

zgłoszenia w Konkursie. W przypadku nie podania danych osobowych nie będzie 

możliwa kwalifikacja do Konkursu. 

8. Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub 

profilowaniu. 

9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego 

mailto:sekretariat@teatrszekspirowski.pl
mailto:iod@teatrszekspirowski.pl

