
drama zoom zone
ogólnopolskie interaktywne warsztaty dramatopisarskie

REGULAMIN WARSZTATÓW

§1. INFORMACJE OGÓLNE

1. Organizatorem warsztatów dramatopisarskich (zwanych dalej Warsztatami) jest Fundacja
Sztuka Teatru  z siedzibą w Nowym Sączu, zwana dalej Organizatorem.
2. Kuratorkami i koordynatorkami warsztatów są Agata Dąbek i Karolina Fortuna.
3. Warsztaty są dofinansowane ze środków MKDNiS, realizowane w ramach programu Edukacja
Kulturalna 2021.
4. Udział w Warsztatach jest bezpłatny.
5. Regulamin Warsztatów dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej
www.dramazoomzone.pl

§ 2. ZAŁOŻENIA WARSZTATÓW

1. Idea przedsięwzięcia zakłada realizację warsztatów dramatopisarskich  prowadzonych przez
specjalistów w dziedzinie dramatu, muzyki, grafiki, nowych mediów. Celem warsztatów jest
stworzenie multimedialnych form zapisu oraz prezentacji tekstów dla teatru w postaci
rozbudowanych hipertekstów zasobnych w opcjonalne elementy graficzne, dźwiękowe, filmowe
itp., które aktywowane każdorazowo decyzją czytelnika/widza uczynią z tradycyjnie
pojmowanego aktu lektury wydarzenie o charakterze interaktywnym.

2. Finałem warsztatów będzie premiera strony internetowej, na której zostaną udostępnione
efekty pracy warsztatowej - hiperteksty przygotowane przez uczestników i uczestniczki
warsztatów w konsultacji z prowadzącymi zajęcia gotowe do interaktywnej lektury
użytkowników i użytkowniczek nowych mediów z całej Polski.



3. Uczestnicy, 8 - 10 osób, będą pracować pod kierunkiem osób prowadzących warsztaty
wskazanych przez Organizatora.

4. Organizator zastrzega sobie możliwość utworzenia listy rezerwowej Uczestników.

5. Wybór osób uczestniczących w warsztatach dokonywany będzie przez Kuratorki na podstawie
ich autorskiej oceny materiałów przesłanych przez uczestników/czki wraz ze zgłoszeniem
udziału.

6. Zadaniem uczestnika/czki Warsztatów jest eksperymentalna praca badawczo-twórcza nad
możliwościami poszerzenia własnego tekstu dramatycznego o inne media oraz nad  sposobem
ich prezentacji w przestrzeni cyfrowej. W pracy nad tekstem wsparcia merytorycznego udzielają
uczestnikowi/czce osoby prowadzące Warsztaty.

7. Scenariusz nie może zawierać treści naruszających powszechnie przyjęte normy społeczne.

8. Autor przekazuje przygotowany scenariusz do dyspozycji Organizatora udzielając w tym
zakresie licencji na warunkach określonych w odrębnym dokumencie.

9. Organizator zastrzega sobie prawo publikacji wszystkich lub części przekazanych
scenariuszy na stronie internetowej projektu bez prawa do odrębnego wynagrodzenia dla
Autora.

10. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania tekstów bądź ich fragmentów do
promocji projektu “drama zoom zone”.

11. Warsztaty odbywać się będą w Krakowie, w siedzibie Organizatora przy ul. Krakowskiej 13.
W razie konieczności wynikających z ewentualnych obostrzeń związanych z pandemią
COVID-19 Organizator uwzględnia możliwość pracy w trybie zdalnym.

§ 3. UCZESTNICY

1. Uczestnikami/czkami Warsztatów mogą być osoby fizyczne, które na dzień zgłoszenia
ukończyły 18 lat.



2. Od uczestników/czek Warsztatów wymaga się:
a) dyspozycyjności  i obowiązkowej obecności na warsztatach w terminach:

04.09.  (g. 10.00-14.00) / 11.09. / 18.09. / 25.09. / 2.10. / 9.10. / 23.10. / 24.10.
godziny pozostałych warsztatów zostaną uzgodnione podczas pierwszego spotkania z
wszystkimi uczestnikami. Łączna ilość godzin warsztatów - 28h.

b) zaangażowania w pracę nad tekstem z wykorzystaniem zarówno swoich
dotychczasowych umiejętności oraz tych nabytych podczas współpracy z prowadzącymi
Warsztaty;

c) współpracy oraz stałego kontaktu z prowadzącymi Warsztaty oraz Organizatorem;
d) złożenia zaakceptowanego przez prowadzących opracowanego dramatu najpóźniej do

24.10.21 r.

§ 4. ZGŁOSZENIA

1. Zgłoszenia uczestników/czek dokonywane są za pomocą formularza zgłoszeniowego na
stronie dostępnego na stronie www.dramazoomzone.pl w terminie do dnia 18 sierpnia 2021 r.
Konieczne jest otrzymanie potwierdzenia zgłoszenia. W wypadku braku odpowiedzi od
Organizatora do 3 dni roboczych zalecany jest kontakt telefoniczny pod numerem: 664 472 727.

2. W przypadku braku informacji zwrotnej uczestnika / uczestniczki do 2 dni roboczych po
zakwalifikowaniu go/jej do udziału w warsztatach uznaje się, że osoba ta rezygnuje z udziału w
warsztatach.

3. Zgłoszenie powinno zawierać:
● dane kontaktowe uczestnika
● krótki biogram uwzględniający dotychczasowe doświadczenie literackie
● uzasadnienie chęci udziału w warsztatach
● oryginalny, autorski, skończony tekst dramatyczny dobrany z myślą o docelowej formie

jego prezentacji opisanej w par. 1, pkt. 1,2.

3. Nadesłane teksty są traktowane jako materiał wyjściowy do realizacji dalszej pracy
warsztatowej i nie mogą ulec zmianie po zakwalifikowaniu Uczestnika / czki do udziału w
warsztatach do dnia rozpoczęcia warsztatów.

4. Nadesłanie tekstu jest jednoznaczne z  deklaracją autorstwa tekstu.



§ 5. TERMINY

1. Organizator wskazuje na następujące terminy związane z Warsztatami:

Uruchomienie naboru uczestników: 18 lipca 2021 r.
Zakończenie naboru: 18 sierpnia 2021 r.
Ogłoszenie listy uczestników/czek: 31 sierpnia 2021 r. na stronie oficjalnej
Organizatora oraz drogą mailową.
Warsztaty: 04.09. / 11.09. / 18.09. / 25.09. / 2.10. / 9.10. / 23.10. / 24.10. 2021 r.
Złożenie scenariusza: 24 października 2021 r.

§ 6. INFORMACJE KOŃCOWE

1. Wszelkich informacji odnośnie Warsztatów udziela Organizator.
Kontakt: info@dramzoomzone.pl
2. Uczestnik dokonując zgłoszenia dokonuje akceptacji niniejszego
Regulaminu dostępnego na stronie www.dramazoomzone.pl
3. Osoby biorące udział w Warsztatach wyrażają zgodę na udostępnienie i wykorzystanie
swojego wizerunku dla potrzeb związanych z dokumentacją i promocją projektu bez prawa
do wynagrodzenia z tego tytułu.
4. Zgłoszenie do projektu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych
osobowych zgłaszającego zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych
(Dz.U.Nr.133 pozycja 883).
5. Dane przetwarzane będą wyłącznie na potrzeby związane z projektem (naborem, organizacją,
i promocją). Administratorem danych jest Organizator. Zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie
danych uczestnikowi przysługuje min. prawo do żądania informacji o celu, zakresie i sposobie
przetwarzania jego danych osobowych, dostępu do danych osobowych, żądania uzupełniania,
uaktualnienia, zmieniania tych danych, otrzymywania informacji o udostępnianiu jego danych
osobowych wskazanym podmiotom.
6. W przypadku nieuzasadnionej rezygnacji uczestnika w warsztatach (w tym nieobecności) lub
odmowy przekazania scenariusza uczestnik pokryje poniesione przez Organizatora koszty jego
uczestnictwa.
7.Wykładnia Organizatora w zakresie zapisów Regulaminu ma charakter wyłączny.

Kraków 07.07.2021 r.

mailto:info@dramzoomzone.pl
http://www.dramazoomzone.pl

