
 
Drodzy widzowie, mieszkanki i mieszkańcy nadwiślańskich terenów Mazowsza, chcemy 

usłyszeć Wasze historie o Wiśle. 

Jako dzieci chodziliście na spacery nad Wisłę? Pamiętacie, jak wyglądała 20 lat temu? 

Może macie jakieś historie rodzinne związane z rzeką? Pracowaliście na Wiśle lub znaliście 

kogoś, komu rzeka dawała zatrudnienie? A może dziś jest waszym ulubionym miejscem 

wypoczynku i rekreacji?  

Czekamy na Wasze historie. Te długie i te całkiem krótkie opowieści związane z rzeką. 

Macie czas do 15 maja. Najciekawsze fragmenty wykorzystamy w scenariuszu spektaklu 

plenerowego „Na Wiśle śpiewają oryle”, który zagramy w kilkunastu nadwiślańskich 

miejscowościach. 

 

Regulamin akcji „Opowiedz nam o Wiśle” 

I. Postanowienia ogólne 

• Organizatorem akcji jest Teatr Dramatyczny w Płocku z siedzibą przy ul. Nowy Rynek 11, 
09-400 Płock 

II. Zasady i przebieg akcji 

• Aby wziąć udział w akcji, należy napisać swoją autorską historię związaną z Wisłą. Tekst 
nie powinien przekraczać 3 stron formatu A4. Może zawierać zdjęcia. 

• Tekst musi zawierać imię i nazwisko autora lub autorki oraz kontakt.  



• Teksty należy przesyłać do 15 maja na adres: literacki@teatrplock.pl lub pocztą na adres: 
Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku 
ul. Nowy Rynek 11 
09-400 Płock 
z dopiskiem „Wisła” 

• Otrzymane teksty mogą zostać opublikowane na stronie internetowej Teatru 
(www.teatrplock.pl), w mediach społecznościowych oraz w dwumiesięczniku Aktualności 
Teatru Płockiego.  

• Z otrzymanych tekstów jury wyłoni trzy najciekawsze historie, a także przewiduje 
możliwość przyznania dodatkowych wyróżnień.  

• O wyborze najciekawszego tekstu poinformujemy po 15 maja na stronie internetowej 
Teatru oraz w mediach społecznościowych.  

III. Nagrody 

I nagroda  

Wywiad z autorem lub autorką dotyczący nadesłanej historii i jego publikacja na stronie 
internetowej Teatru i w dwumiesięczniku Aktualności Teatru Płockiego. 

Sesja zdjęciowa z wykorzystaniem teatralnych kostiumów i rekwizytów. 

Zaproszenie na wybrany spektakl Teatru w sezonie 2017/2018 

II nagroda 

Indywidualne zwiedzanie Teatru z wybranym aktorem lub aktorką Teatru. 

Zaproszenie na wybrany spektakl Teatru w sezonie 2017/2018 

III nagroda 

Udział w próbie do wybranego spektaklu w roli asystenta reżysera. 

Zaproszenie na wybrany spektakl Teatru w sezonie 2017/2018 

IV. Postanowienia końcowe 

• Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie 
danych osobowych zawartych w przesłanym tekście dla potrzeb akcji zgodnie z ustawą 
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 
z późn. zm.). 

• Przesyłanie tekstu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jego nieodpłatną 
publikację lub wykorzystanie w scenariuszu spektaklu „Na Wiśle śpiewają oryle” bez 
prawa ubiegania się o wynagrodzenie z tego tytułu. 

• Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.  

• W kwestiach nieuregulowanych tym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 
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