REGULAMIN
XVIII POWIATOWY PRZEGLĄD UCZNIOWSKICH TEATRZYKÓW JĘZYKOWYCH odbędzie się 13 marca
2019 roku, w sali widowiskowej Domu Kultury w Łęczycy. Początek godz. 1000. Celem konkursu jest
zachęcenie dzieci i młodzieży do nauki języków obcych poprzez zabawę w teatr.



Maksymalny czas trwania inscenizacji to nieprzekraczalne 20 minut
Przedstawienia muszą byd wystawiane w jednym z wybranych języków obcych:
- język angielski
- język niemiecki
- język francuski
- język rosyjski



JURY: w skład sędziowski wchodzą nauczyciele języków obcych:
1) Oddelegowani dodatkowo do tego celu, przez dyrektora placówki biorącej udział w
Przeglądzie lub
2) Nauczyciele przygotowujący przedstawienie prezentowane w konkursie lecz
pozostawiający młodzież pod opieką innego nauczyciela ze swojej szkoły (ilośd
opiekunów zgodna z obowiązującymi przepisami)
W obu przypadkach, juror traci swój głos podczas omawiania występu grupy pochodzącej z
placówki z którą jest związany. Ponad to obowiązkowo wypełnia kartę jurora (zał. nr 3)



JURY dokonując oceny będzie brało pod uwagę:
- dobór repertuaru
- poprawnośd językową
- dykcję
- grę aktorską
- oprawę plastyczną tj.: scenografię, kostiumy, afisz teatralny, program teatralny spektaklu
czyli (obsada, reżyser, oprawa akustyczna, muzyczna, scenograf itp.)

Dla uczestników przeglądu przewidziano nagrody w trzech kategoriach wiekowych:
- szkoły podstawowe kl. I – V
- szkoły podstawowe kl. VI – VIII i klasa gimnazjalna
- szkoły ponadgimnazjalne
Jury ma prawo rozdysponowad nagrody wg własnego uznania między kategoriami wiekowymi.
UWAGA!!!
W związku z RODO, nauczyciel wystawiający grupę do Przeglądu, obowiązkowo musi dołączyd do
zgłoszenia (zał. nr 1), indywidualne zgody (zał. nr 2)podpisane przez rodziców ucznia. Udział w
Przeglądzie, możliwy tylko w przypadku spełnienia tego warunku.
Informacje organizacyjne:
- scenografia jest montowana na scenie bezpośrednio przed występem. Zespoły mają ok. 5 minut na
demontaż i montaż scenografii. UWAGA! NIE MA MOŻLIWOŚCI PRZYCZEPIANIA SCENOGRAFII
AGRAWKAMI, SZPILKAMI, DRUTAMI itp. DO KURTYNY!!! Należy pomyśled nad innym rozwiązaniem
mocowania dekoracji (stojaki do map, wieszaki itp.)
- podkłady muzyczne opiekun grupy przekazuje akustykowi przed swoją prezentacją (wymagane jest
by podkład/y był/y jedynym/i plikiem/plikami na pendrive w formacie MP3).
- dodatkowe informacje można uzyskad dzwoniąc pod numer (24) 721 03 49
- prosimy o skrupulatne wypełnianie karty zgłoszenia
- organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez nadzoru
- Zgłoszenia przyjmujemy do 01 marca 2019r. w sekretariacie Domu Kultury w Łęczycy, Al. Jana
Pawła II 11 od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1930

Załącznik nr 2

ZGODA DLA RODZICA/OSOBY PEŁNOLETNIEJ

Ja, niżej podpisany/a ……………………………………………………………………………………………………………..
wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w XVIII Powiatowym Przeglądzie Uczniowskich Teatrzyków
Językowych, organizowanych przez Dom Kultury w Łęczycy, zgodnie z regulaminem zamieszczonym
na stronie internetowej www.dkleczyca.pl Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem

Konkursu i akceptuję jego warunki.

Dane dziecka (wypełniają rodzice):
Imię i nazwisko …………………………………………………………………………………………………………………………………..
Szkoła i klasa ………………………………………………………………………………………………………………………………………
Administratorem Twoich danych osobowych jest Dom Kultury w Łęczycy. Dane osobowe będą
przetwarzane w następujących celach:
1. Wywiązanie się z obowiązku prawnego dokumentowania i archiwizowania działalności
statutowej organizatora jako instytucji kultury.
2. Promowanie konkursu jako wydarzenia kulturalnego.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest ustawa o działalności
kulturalnej, Kodeks Cywilny, ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
a w zakresie praw autorskich, w tym prawa do wizerunku, ustawa o prawie autorskim i prawach
pokrewnych. Przetwarzanie danych osobowych jest konieczne i nie wymaga odrębnej zgody.
Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości wzięcia udziału w konkursie.
Dane osobowe w ramach dokumentacji statutowej instytucji kultury będą przechowywane
przez okres wskazany ustawą, tj. przez 25 lat. Masz prawo dostępu do danych, uzyskania ich
kopii, sprostowania danych, jeśli są nieprawidłowe.

Dane osobowe mogą byd udostępniane przez administratora tylko instytucjom upoważnionym
do kontroli na podstawie odpowiednich przepisów, jednak fotorelacja z Przeglądu zostanie
opublikowana na stronie internetowej organizatora. Dane mogą byd też powierzone do firm
świadczących usługi prawne, doradcze, informatyczne oraz usługi archiwizowania i niszczenia
dokumentów. Jeżeli nie jest to sprzeczne z innymi przepisami, możesz żądad usunięcia danych
osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania. Nie będziesz podlegad profilowaniu
i automatycznym decyzjom bez udziału człowieka. W sprawach dotyczących danych osobowych
możesz kontaktowad się z inspektorem danych osobowych Domu Kultury w Łęczycy na adres
mailowy: sekretariat@dkleczyca.pl. Przysługuje też prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Danych Osobowych.

W przypadku laureatów administrator danych przewiduje publikowanie imienia i nazwiska,
ewentualnie oznaczenie szkoły, wizerunku – celem upowszechniania kultury, za odrębną
zgodą.
Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe!
*W razie otrzymania nagrody wyrażam zgodę na opublikowanie moich danych
identyfikacyjnych i wizerunku na stronie internetowej Domu Kultury w Łęczycy –
TAK
NIE (właściwe podkreślid)
*W razie otrzymania nagrody wyrażam zgodę na przekazanie moich danych
identyfikacyjnych i wizerunku do opublikowania na stronach internetowych lokalnych
instytucji (np. Urząd Miejski w Łęczycy, Starostwo Powiatowe w Łęczycy, inne instytucje
kultury, instytucje edukacyjne) lub organizacji społecznych zajmujących się kulturą lub
edukacją – celem upowszechniania kultury –
TAK NIE (właściwe podkreślid)
*W razie otrzymania nagrody wyrażam zgodę na przekazanie moich danych
identyfikacyjnych i wizerunku do opublikowania w mediach – celem upowszechniania
kultury –
TAK
NIE (właściwe podkreślid)
…………………………………………………………………
data i podpis rodzica/opiekuna

Załącznik nr 3

KARTA JURORA
Ja, niżej podpisany/a ……………………………………………………………………………………………………………
wyrażam wolę przystąpienia do prac Jury w XVIII Powiatowym Przeglądzie Uczniowskich Teatrzyków
Językowych, który odbędzie się 13 marca 2019 roku.
Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że:
Administratorem danych osobowych jest Dom Kultury w Łęczycy. Dane osobowe będą przetwarzane
w następujących celach:
1. Rozstrzygnięcie konkursu i uhonorowanie laureatów
2. Wywiązanie się z obowiązków prawnych wobec uczestników określonych przepisami
Kodeksu Cywilnego w zakresie przyrzeczeo publicznych, w tym publiczne ogłoszenie
laureatów.
3. Wywiązanie się z obowiązku prawnego dokumentowania i archiwizowania działalności
statutowej organizatora jako instytucji kultury.
4. Promowanie konkursu jako wydarzenia kulturalnego.
Masz prawo do określenia, jakie informacje na Twój temat zostaną przedstawione podczas
prezentacji twojej osoby jako jurora. Prosimy o wpisanie tych informacji poniżej.
Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest ustawa o działalności
kulturalnej, Kodeks Cywilny, ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
a w zakresie praw autorskich, w tym prawa do wizerunku, ustawa o prawie autorskim i prawach
pokrewnych. Przetwarzanie danych osobowych jest konieczne i nie wymaga odrębnej zgody.
Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości przystąpienia do prac jury.
Dane osobowe w ramach dokumentacji statutowej instytucji kultury będą przechowywane
przez okres wskazany ustawą, tj. przez 25 lat. Masz prawo dostępu do danych, uzyskania ich
kopii, sprostowania danych, jeśli są nieprawidłowe.
Dane osobowe mogą byd udostępniane przez administratora tylko instytucjom upoważnionym
do kontroli na podstawie odpowiednich przepisów, jednak fotorelacja z przebiegu wydarzenia
i skład JURY zostanie opublikowana na stronie internetowej organizatora, na stronach lokalnych
instytucji, organizacji zainteresowanych upowszechnianiem kultury oraz w mediach. Udział w
obradach JURY oznacza, że się na to godzisz. Dane mogą byd też powierzone do firm
świadczących na rzecz administratora usługi prawne, doradcze, informatyczne oraz usługi
archiwizowania i niszczenia dokumentów. Jeżeli nie jest to sprzeczne z innymi przepisami, możesz
żądad usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania. Prawo do przenoszenia
danych w tym przypadku nie przysługuje. Nie będziesz podlegad profilowaniu
i automatycznym decyzjom bez udziału człowieka. W sprawach dotyczących danych osobowych
możesz kontaktowad się z inspektorem danych osobowych Domu Kultury w Łęczycy na adres
mailowy: sekretariat@dkleczyca.pl. Przysługuje Ci też prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Danych Osobowych.
INFORMACJE DO PREZENTACJI:

…………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
….……………………………………………………………
data i podpis

Załącznik nr 1

KARTA ZGŁOSZENIA
Nazwa szkoły ………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………; kat. wiekowa: ……………………
Kategoria językowa ……………………………………………………………….; czas trwania ……………………..
Oryginalny tytuł przedstawienia ……………………………………………………………………………………………..
Tytuł w języku polskim ……………………………………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko przygotowującego ………………………………………………………………….......................
Imię i nazwisko dodatkowego opiekuna …………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko nauczyciela języka obcego oddelegowanego do JURY ze wskazaniem języka
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Ilośd uczniów biorących udział w przedstawieniu …………………………………………………………………..
Tytuł/y i autor/autorzy utworów muzycznych wykorzystanych jako podkład muzyczny do
przedstawienia ……………………………………………………………………………………………………………………….
(dane jakie trzeba wpisad powyżej potrzebne są do opłacenia ZAIKS-u)

Dodatkowe uwagi, potrzeby do zrealizowania przedstawienia (np.: krzesełko, mikrofon w
rękę itp.) …………………………………………………………………………………………………………………………………
Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem Konkursu i akceptuję jego warunki.
W przypadku laureatów administrator danych przewiduje publikowanie imienia i nazwiska,
ewentualnie oznaczenie szkoły, wizerunku – celem upowszechniania kultury, za odrębną
zgodą.
Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe!
*W razie otrzymania nagrody wyrażam zgodę na opublikowanie moich danych
identyfikacyjnych i wizerunku na stronie internetowej Domu Kultury w Łęczycy –
TAK
NIE (właściwe podkreślid)
*W razie otrzymania nagrody wyrażam zgodę na przekazanie moich danych
identyfikacyjnych i wizerunku do opublikowania na stronach internetowych lokalnych
instytucji (np. Urząd Miejski w Łęczycy, Starostwo Powiatowe w Łęczycy, inne instytucje
kultury, instytucje edukacyjne) lub organizacji społecznych zajmujących się kulturą lub
edukacją – celem upowszechniania kultury –
TAK NIE (właściwe podkreślid)
*W razie otrzymania nagrody wyrażam zgodę na przekazanie moich danych
identyfikacyjnych i wizerunku do opublikowania w mediach – celem upowszechniania
kultury –
TAK
NIE (właściwe podkreślid)
……………………………………………………….
(pieczęd dyrektora placówki, podpis)

