
REGULAMIN KONKURSU 

I. Organizator 

1. Organizatorem konkursu jest Teatr Powszechny im. Z. Hübnera w Warszawie. 

 

II. Adresat 

1. Adresatem konkursu są dzieci i młodzież do 14. roku życia. 

 

III. Przedmiot konkursu 

1. Przedmiotem konkursu jest stworzenie rysunku, który posłuży jako wzór 

plakatu do spektaklu „Ronja, córka zbójnika” w reż. Anny Ilczuk (premiera 

planowana na 19 września 2020 roku w Teatrze Powszechnym w Warszawie) 

poprzez wykorzystanie pracy lub jej elementu, w tym jej przetwarzanie na 

potrzeby wykonania projektu graficznego plakatu do spektaklu. 

2. Praca powinna tematycznie nawiązywać do treści książki „Ronja, córka 

zbójnika” Astrid Lindgren i/lub dowolnego motywu przedstawionego w 

książce.  

3. Praca może być wykonana w dowolnej technice, w formacie maksymalnie B1 

(70x100cm). 

 

IV. Zasady przyznawania nagród 

1. Wyboru prac dokona Jury powołane przez Organizatora, złożone z twórców 

spektaklu i pracowników teatru. 

2. W konkursie zostaną wyłonione cztery wyróżnione prace, których autorzy 

otrzymają podwójne zaproszenia na spektakl oraz ich prace zostaną 

umieszczone na stronie internetowej Teatru.  

3. Jedna, najciekawsza praca zostanie wykorzystana jako wzór graficzny plakatu 

spektaklu „Ronja, córka zbójnika” reż. A. Ilczuk. Dodatkowo, autorka/autor 

otrzyma pulę zaproszeń, które będzie mogła/mógł wykorzystać do 

zaproszenia na spektakl w wybranym terminie swojej klasy ze szkoły 

(maksymalna liczba zaproszeń: 25). 

4. Z autorami nagrodzonych prac Organizator skontaktuje się telefonicznie w 

celu ustalenia szczegółów. 

 

V. Termin i zgłoszenia 

1. Zeskanowane/sfotografowane prace z dopiskiem w tytule: „Ronja, córka 

zbójnika – konkurs” można przesyłać pocztą elektroniczną na adres: 

promocja@powszechny.com albo pocztą tradycyjną na adres Teatru 

Powszechnego w Warszawie, Dział Promocji i PR, ul. Zamoyskiego 20, 03-801 

mailto:promocja@powszechny.com


Warszawa, z dopiskiem: „Ronja, córka zbójnika – konkurs” najpóźniej do 7 

września. 

2. Do prac prosimy załączać informacje o imieniu, nazwisku i wieku 

autorki/autora. 

3. Teatr zastrzega sobie możliwość otrzymania oryginalnej wersji pracy za 

pomocą przesyłki listowej.  

4. Do pracy należy załączyć oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o zgodzie 

na udział w konkursie.  

5. Przesłanie pracy na konkurs oznacza akceptację regulaminu. 

6. W przypadku wyróżnienia pracy Organizator skontaktuje się z autorką/-em w 

celu podpisania umowy o prawach autorskich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


