
REGULAMIN KONKURSU 
„Moja pierwsza recenzja”

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. Celem konkursu jest  promowanie wydarzeń teatralnych organizowanych z myślą o 
dzieciach oraz kształtowanie u najmłodszych widzów nawyku świadomej i krytycznej 
percepcji sztuki.

II.  Ideą przyświecającą powstaniu pracy dziecka pt. „Moja pierwsza recenzja”, będącej 
przedmiotem konkursu, jest  zachęcenie dzieci do podzielenia się wrażeniami, jakie 
wywołał u nich dowolny spektakl teatralny.

III. Organizatorem konkursu jest fundacja „Ma Fundacja” z siedzibą w Warszawie, (ul. 
Śmiała  50 m 3;  01-526 Warszawa),  zarejestrowana przez  Sąd Rejonowy dla  m.st. 
Warszawy,  XII  Wydział  Gospodarczy  Krajowego  Rejestru  Sądowego  w  rejestrze 
stowarzyszeń i fundacji pod numerem KRS: 0000446237, zwana dalej „Fundacją”.

§2
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE ORAZ NAGRODY

I. Warunki uczestnictwa w konkursie:
1. Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku od 3 do 11 lat .
2. Dzieci mogą wziąć udział w konkursie jedynie za zgodą opiekuna prawnego.
3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest  nadesłanie przez opiekuna prawnego 

zdjęcia pracy zatytułowanej „Moja pierwsza recenzja”, wykonanej przez dziecko, 
dotyczącej  dowolnego spektaklu  teatralnego,  w którym dziecko brało  udział  w 
ostatnim czasie.

4. Zdjęcie  pracy  dziecka  należy  wysłać  na  adres  e-mailowy  Fundacji: 
icobylodalej@gmail.com w terminie od 22 czerwca 2014 roku do 30 października 
2014 roku. 

II. Jeden opiekun może przesyłać prace wielu dzieci. 
III. W jednym e-mailu można dokonać zgłoszenia jednej pracy dziecka. 
IV. Prosimy o przesyłanie prac dzieci w pliku z rozszerzeniem PNG., JPG. lub PDF.
V. Przykładowe prace, które mogą wziąć udział w konkursie to: rysunek, tekst (maks. 

500 znaków), wydzieranka, itp. 
VI. Dopuszczalne  jest  przysłanie  zdjęcia  pocztówki  „Małe  Historie”  wydanej  przez 

Fundację, z zamieszczoną na niej pracą dziecka.
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VII. Każdy e-mail zgłoszeniowy powinien zawierać następujące informacje: 
1. Imię, nazwisko i wiek autora pracy. 
2. Imię i nazwisko opiekuna, który przesłał pracę. 
3. Informację jakiego spektaklu dotyczy praca dziecka (tytuł, twórcy, miejsce i data).

IV. Nagrodami w konkursie są książki:
1. Poczytaj mi, mamo. Księga pierwsza, Nasza Księgarnia 2010 
2. Tove Jansson, Muminki. Księga pierwsza, Nasza Księgarnia 2012 
3. Agnieszka Ociecka dzieciom, Nasza Księgarnia 2010 

V. Zwycięzcy  wybrani  w  sposób  przewidziany  w  §3  otrzymają  jeden  egzemplarz 
nagrody. Nagroda nie może zostać wymieniona na ekwiwalent pieniężny.

§3
ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

I. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 10 listopada 2014 roku. 
II. Jury wybierze i nagrodzi 3 prace, które zdaniem komisji były najciekawsze. 
III. Skład jury zostanie określony przez Fundację.  
IV. Wyniki konkursu opublikowane zostaną na stronie  www.icobylodalej.pl do dnia 15 

listopada 2014 r. 
V. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o zwycięstwie drogą e-mailową w ciągu 14 

dni od daty rozstrzygnięcia konkursu.
VI. Fundacja  zastrzega  sobie  prawo do  opublikowania  na  stronie  www.icobylodalej.pl 

prac nagrodzonych w ramach konkursu oraz wykorzystania ich w celach reklamowych 
lub promocyjnych Fundacji. 

§4
POSTAOWIENIA KOŃCOWE 

I. Reklamacje mogą być zgłaszane przez każdego uczestnika konkursu na adres e-mail 
icobylodalej@gmail.com. Postępowanie reklamacyjne trwa 14 dni.

II. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych w niniejszym regulaminie. 
III. Regulamin  konkursu  dostępny  jest  na  stronie  internetowej  konkursu: 

www.icobylodalej.pl.
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