
REGULAMIN 
konkursu otwartego na utwór dramatyczny 

dla cyklu ekranizacji nowej polskiej dramaturgii TEATROTEKA edycja 2021  

 

§1 
1. Organizatorami (dalej: Organizatorzy) konkursu otwartego na utwór dramatyczny dla cyklu 

ekranizacji nowej polskiej dramaturgii TEATROTEKA edycja 2021 (zwanego dalej: 
Konkursem) są: Stowarzyszenie Autorów ZAiKS z siedzibą w Warszawie, przy                       ul. 
Hipotecznej 2, 00-950 Warszawa oraz Wytwórnia Filmów Dokumentalnych                             i 
Fabularnych z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chełmskiej 21, 00-724 Warszawa. 

2. W Konkursie może uczestniczyć każda osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do 
czynności prawnych. 

 
§2 

W ramach Konkursu Autor lub Autorka (zwany/a również Uczestnikiem) napisze i prześle 
utwór dramatyczny (zwany dalej: Utworem) przeznaczony do realizacji w formie telewizyjnego 
widowiska teatralnego w cyklu TEATROTEKA, tj. utwór, którego czas emisyjny mieści się w 
granicach między 40 a 60 minut (ok. 30-40 stron znormalizowanych1). 
 

  §3 
Tematyka oraz forma dramaturgiczna Utworu jest dowolna. Organizatorzy oczekują Utworów 

dla dorosłych, o szeroko pojętej tematyce współczesnej. 

 

§4 

1. W Konkursie mogą wziąć udział tylko Utwory oryginalne, dotychczas niepublikowane w 

kraju, ani za granicą, niewystawiane oraz niezgłaszane na inne konkursy. 

2. Zgłaszając Utwór na Konkurs Autor/Autorka oświadcza, iż jest jedynym autorem 

nadesłanego przez siebie Utworu oraz że Utwór nie narusza praw osób trzecich, ich dóbr 

osobistych, ani obowiązujących przepisów prawa. 

3. Autor/Autorka ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu roszczeń, w przypadku gdy osoba 

trzecia będzie sobie rościć prawa do nadesłanego Utworu. 

4. Utwory naruszające prawa lub dobra osobiste osób trzecich lub obowiązujące przepisy 

prawa mogą zostać wyłączone przez Organizatorów z udziału w Konkursie. 

 

§5 

1. Uczestnicy zgłaszają Utwory do Konkursu przesyłając je na następujący adres poczty 
elektronicznej: konkurs.teatroteka@wfdif.pl 

2. Potwierdzeniem dostarczenia Utworu będzie odpowiedź zwrotna z ww. adresu e-mail.  
3. Uczestnicy przesyłają dwa oddzielne pliki w formacie  PDF: 

A. Pierwszy plik - opatrzony godłem Utwór (tekst pracy konkursowej) wraz z tytułem; 

B. Drugi plik - następujące dane Autora/Autorki: 

1) godło;  

 
1 Strona znormalizowana: czcionka Courier lub Courier New, 12 pkt., interlinia 1,5; 

mailto:konkurs.teatroteka@wfdif.pl


2) tytuł utworu; 
3) imię i nazwisko Autora/Autorki;  
4) data i miejsce urodzenia;  
5) adres e-mail;  
6) numer telefonu;  
7) adres korespondencyjny; 
8) podpisane oświadczenia i zgody Autora/Autorki, w tym na przetwarzanie danych 

osobowych, o której mowa w ust. 4 poniżej (załącznik). 

 

4. Wysyłając zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, Autor/Autorka oświadcza, że: spełnia 

wymogi określone w § 1 ust. 2 niniejszego Regulaminu, wszelkie zawarte w tym zgłoszeniu 

dane osobowe są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym, a także że przekazuje je 

dobrowolnie,  oraz wyraża zgodę w formie pisemnej (wg wzoru stanowiącego załącznik do 

niniejszego Regulaminu) na przetwarzanie podanych danych osobowych przez 

Organizatorów w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu, opublikowania jego 

wyników, przyznania oraz wydania nagród oraz ewentualnego kontaktu ze strony 

Organizatorów w sprawach związanych z Konkursem. 

 

§6 

Termin nadsyłania prac na Konkurs mija 15.10.2021 roku.  

 

§7 

1. Utwory oceni i wyłoni laureatów Konkursu siedmioosobowe jury powołane wspólnie przez 

Organizatorów.  

2. Jury przyzna laureatom Konkursu następujące nagrody: 

I nagroda   -  16 000,- zł 

II nagroda  -  11 000,- zł 

III nagroda -  8000,- zł 

oraz trzy wyróżnienia po 5000,- zł. 

Wartość nagród wyrażona jest w kwotach brutto. 

3. Organizatorzy zastrzegają, że Jury zachowuje prawo do  innego podziału nagród. 

 

§8 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 15.12.2021 roku, a stosowny komunikat ukaże się 

na stronach internetowych i w mediach społecznościowych Organizatorów oraz zostanie 

przekazany do mediów. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany daty 

rozstrzygnięcia Konkursu. Informacja o ewentualnej zmianie zostanie ogłoszona w sposób 

opisany powyżej w niniejszym paragrafie. 

 

 

 

 



§9 

1. Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych (WFDiF) zastrzega sobie prawo do 

pierwszeństwa realizacji nagrodzonych i wyróżnionych Utworów w ciągu 2 lat od daty 

rozstrzygnięcia Konkursu. W wypadku, gdyby Autor/Autorka chcieli w tym okresie 

wykorzystać swoje Utwory (udzielić zgody na inną realizację) przed realizacją przez WFDiF, 

zobowiązani są uzyskać na to uprzednią pisemną pod rygorem nieważności zgodę WFDiF. 

2. Stowarzyszenie Autorów ZAiKS zastrzega sobie prawo korzystania z całości lub 

fragmentów Utworów nagrodzonych i wyróżnionych w Konkursie w celach promocji 

działalności ZAiKS-u na rzecz rozwoju twórczości dramatycznej, w tym do umieszczenia 

całości lub fragmentów tych Utworów na stronie internetowej ZAiKS-u pod adresem 

www.zaiks.org.pl oraz www.zaiksteatr.pl oraz w wydawnictwie „Wiadomości ZAiKS”. 

 

§10 

1. W wypadku podjęcia przez WFDiF decyzji o skierowaniu Utworu do realizacji, WFDiF 

zawrze z jego Autorem/Autorką odrębną umowę w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności, regulującą w szczególności zakres przeniesienia autorskich praw 

majątkowych do ww. Utworu i wynagrodzenia Autora/Autorki z tytułu takiej umowy. 

WFDiF oświadcza, że widowisko teatralne zrealizowane na podstawie Utworu stanowić 

będzie utwór audiowizualny. 

2. Stowarzyszenie Autorów ZAiKS zawrze z jej Autorem/Autorką odrębną umowę w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności, której przedmiotem będzie zgoda na publikację 

całości lub fragmentów Utworów nagrodzonych i wyróżnionych w Konkursie  

oraz wynagrodzenie Autora/Autorki. 

 

§11 

1. Konkurs może być odwołany przez Organizatorów w każdej chwili bez podania przyczyn. 

2. Przystępując do Konkursu Autor/Autorka potwierdza, że wyraża zgodę na udział w 

Konkursie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 

3. W sprawach merytorycznych i formalnych do kontaktów z uczestnikami Konkursu 

upoważniony jest Piotr Kozicki tel. 22 559 34 60, adres mailowy: 

konkurs.teatroteka@wfdif.pl 

 

Stowarzyszenie Autorów ZAiKS:  
 

                     WFDiF: 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zaiks.org.pl/
http://www.zaiksteatr.pl/


 

 

Załącznik  
do Regulaminu konkursu otwartego na utwór dramatyczny 
dla cyklu ekranizacji nowej polskiej dramaturgii TEATROTEKA edycja 2021 
 
Wzór oświadczeń i zgód uczestnika konkursu: 

1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem konkursu otwartego na utwór 
dramatyczny dla cyklu ekranizacji nowej polskiej dramaturgii TEATROTEKA edycja 2021                   
i wyrażam zgodę na udział w konkursie na zasadach określonych w tym Regulaminie. 

2. Oświadczam, że udostępniając w przyszłości każdorazowo utwór napisany na Konkurs otwarty 
na utwór dramatyczny dla cyklu ekranizacji nowej polskiej dramaturgii TEATROTEKA edycja 
2021 udostępnię go ze wskazaniem, że został napisany na konkurs współorganizowany przez 
Stowarzyszenie Autorów ZAiKS i WFDiF lub – stosownie do okoliczności – że został napisany i 
nagrodzony w konkursie współorganizowanym przez Stowarzyszenie Autorów ZAiKS i WFDiF. 
* 

3. Oświadczam o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wskazanych 

Organizatorom Konkursu, w pełnym zakresie koniecznym do osiągnięcia celów Konkursu.  

4. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla uczestników konkursu otwartego na 
utwór dramatyczny dla cyklu ekranizacji nowej polskiej dramaturgii TEATROTEKA edycja 2021 

Zgodnie z art. 13 RODO, poniżej przedstawiamy informację o danych osobowych. 

Kto jest administratorem danych osobowych? 

Administratorem danych osobowych jest Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych  
z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chełmskiej 21, 00-724 Warszawa, państwowa instytucja 
kultury wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Ministra Kultury, 
Dziedzictwa  Narodowego i Sportu pod numerem RIK 117/2019, NIP: 5213878781, REGON: 
384561270; Inspektor Ochrony Danych – Piotr Welenc, którego dane kontaktowe to:   tel. nr 
603692276, adres e-mail: p.welenc@governance.pl 
 
Jakie są cele przetwarzania danych osobowych? 

Administrator przetwarza dane osobowe uczestnika konkursu w następujących celach: 

1. przeprowadzenia postępowania konkursowego w celu wyłonienia laureatów, 

2. obliczenia i przekazania należnej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz 
wystawienia dokumentu PIT, 

3. podawania do publicznej wiadomości informacji o laureatach konkursu, 

4. upublicznienie wizerunku laureata konkursu, 

5. archiwizacyjnych i prowadzenia dokumentacji w zakresie postępowania konkursowego. 

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych osobowych? 

Administrator przetwarza dane osobowe uczestnika konkursu na następujących podstawach 
prawnych: 

1. w zakresie celów wskazanych w pkt 1, 3 i 4 powyżej podstawa prawną jest zgoda 
uczestnika konkursu, 



2. w zakresie celu wskazanego w pkt 2 powyżej podstawą prawną przetwarzania danych 
osobowych jest przepis prawa, 

3. w zakresie celu wskazanego w pkt 5 powyżej podstawą prawną przetwarzania danych 
osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) 
polegający na prowadzeniu archiwum twórczości i kultury, które ma za zadanie 
zachowanie informacji o twórcach, stworzonych przez nich utworach oraz o sposobie 
wykorzystywania twórczości. Administrator dokonał oceny wpływu tego procesu 
przetwarzania na prywatność oraz na Pani/Pana prawa i wolności. Po rozważaniu 
interesów uczestnika konkursu i interesów Administratora, doszedł on do wniosku, że 
takie przetwarzanie nie wpływa negatywnie na prawa i wolności uczestnika konkursu, a 
przetwarzanie to nie ingeruje zbytnio w jego prywatność. 

Komu Administrator będzie udostępniało dane osobowe uczestnika konkursu? 

Administrator udostępnia dane osobowe uczestnika konkursu następującym kategoriom 
podmiotów: 

1. członkom jury konkursu, zgodnie z regulaminem konkursu, w celu przeprowadzenia 
postępowania konkursowego, 

2. Współorganizatorowi konkursu, 

3. organom podatkowym w związku z koniecznością obliczenia i przekazania należnej 
zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wystawienia dokumentu PIT, 

4. kancelariom prawnym świadczącym na rzecz Administratora usługi prawne, 

5. podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi księgowe i audytorskie, 

6. podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi związane ze wsparciem 
informatycznym i programistycznym, 

7. operatorom pocztowym i tzw. firmom kurierskim w zakresie niezbędnym do świadczenia 
przez 
te podmiotu usług na rzecz Administratora. 

8. podmiotom, z którymi Administrator zawarło umowę powierzenia przetwarzania danych 
osobowych. 

Informujemy, że w zależności od odbiorcy danych osobowych, zakres ich udostępniania może 
być różny. 

Przez jaki okres dane osobowe będą przechowywane? 

Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od zakończenia postępowania 
konkursowego, 
a w przypadku przyznania nagrody pieniężnej przez okres wygaśnięcia zobowiązań 
podatkowych. W celach archiwizacyjnych dane osobowe uczestnika konkursu będą 
przechowywane bezterminowo. 

Czy uczestnik konkursu ma prawo dostępu do swoich danych osobowych? 

Każdy uczestnik konkursu ma prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia danych. Ponadto, każdy 
uczestnik konkursu ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Dostęp do 
danych jest możliwy: 
1. drogą e-mail na adres p.welenc@governance.pl, 
2. bezpośrednio w siedzibie: WFDIF, ul. Chełmska 21, 00-724 Warszawa. 



 

 

Czy uczestnik konkursu ma prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych? 

Tak, każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 
którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa. 

Czy podanie danych osobowych jest wymogiem umownym bądź ustawowym? Czy 
uczestnik konkursu jest zobowiązany do podawania danych osobowych i jakie są 
konsekwencje ich niepodania? 

Podanie przez uczestnika konkursu danych osobowych jest dobrowolne. Brak podania danych 
osobowych przez uczestnika konkursu uniemożliwi Administratorowi przeprowadzenie 
postępowania konkursowego, a w przypadku przyznania nagrody pieniężnej uniemożliwi jej 
wypłatę, jak również uniemożliwi wypełnianie obowiązków związanych z obliczeniem i 
przekazaniem należnej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wystawienia 
dokumentu PIT. 

□* 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez 
Administratora w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego, w celu 
wyłonienia laureatów oraz w celu podania przez Administratora i 
Współorganizatora konkursu - Stowarzyszenie Autorów ZAiKS do publicznej 
wiadomości informacji o laureatach konkursu** 

□* 2. Wyrażam zgodę na upublicznianie przez Administratora i Współorganizatora 
konkursu -Stowarzyszenie Autorów ZAiKS mojego wizerunku jako laureata, przy 
czym wizerunek będzie stanowił cześć materiałów publikowanych w związku z 
przeprowadzonym postępowaniem konkursowym** 

3. Oświadczam, że zapoznałem/am się z załączoną informacją o przetwarzaniu 

danych osobowych przez Administratora. 

* Proszę zaznaczyć pole wyboru. 

** Administrator informuje, że wyrażenie zgód jest dobrowolne. Brak udzielenia 
zgód uniemożliwi Administratorowi przeprowadzenie postępowania konkursowego 
lub uniemożliwi upublicznienie wizerunku laureata. Administrator informuje również, 
że raz udzielona zgoda może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie 
wpływa jednak na ważność przetwarzania danych osobowych, które nastąpiło przed 
jej wycofaniem. 

 

Data:  __ / __ / 2021  Miejscowość: ________________Czytelny podpis: 
____________________ 

 

 


