XXV POWIATOWE KONFRONTACJE ARTYSTYCZNE SZKÓŁ

REGULAMIN
1.

Organizatorem Konfrontacji jest Dom Kultury w Łęczycy.

2.

Cele:
•

umożliwienie prezentacji programów artystycznych, pokazywanych dotychczas tylko
na terenie szkoły, przed szerszym audytorium;

•
•

umożliwienie wymiany doświadczeń i poglądów;
wzajemna integracja uczniów z terenu powiatu;

•

zachęcenie do udziału w amatorskiej twórczości artystycznej,
zainteresowania teatrem.

rozbudzanie

3.

Uczestnikami są szkoły podstawowe i ponadpodstawowe z terenu powiatu łęczyckiego.

4.

Uczestnicy zostaną podzieleni na dwie kategorie: szkoły podstawowe oraz gimnazja i szkoły
średnie.

5.

Każda uczestnicząca szkoła otrzymuje nieprzekraczalny czas 25 minut na przygotowanie
i zaprezentowanie swego programu. Na program prezentacji mogą składać się wszelkie
działania teatralne, np. montaże poetyckie, przedstawienia, monodramy itp. Uprzedzamy,

że nie ma możliwości przyczepiania dekoracji do kurtyny, kulisów i horyzontu.
Proszę rozpatrzyć inne możliwości instalowania scenografii.
UWAGA!!!
W związku z RODO obowiązkowo należy dołączyć do zgłoszenia indywidualne zgody na
udział w Przeglądzie, podpisane przez rodziców lub opiekunów. Udział w Przeglądzie,
możliwy tylko w przypadku spełnienia tego warunku. Nauczyciel opiekun powinien wypełnić
kartę dla nauczyciela.
6.

Specjalnie powołane jury oceniać będzie całokształt prezentacji oraz zadecyduje o przyznaniu
nagród.

7.

UWAGA! W skład jury wejdą wytypowani przez szkoły niezależni przedstawiciele, po jednym
z każdej szkoły (na załączonej karcie zgłoszeń prosimy o podanie nazwiska przedstawiciela
szkoły, który wejdzie w skład jury, kierownika artystycznego oraz wymagań technicznych
występu). Jako przewodniczący jury zostanie powołana neutralna osoba.

8.

Kolejność występów uzależniona jest od kolejności zgłoszeń.

9.

Zgłoszenia prosimy dostarczać pocztą na adres: Dom Kultury w Łęczycy, al. Jana Pawła II 11,
99-100 Łęczyca, mailem – dkleczyca@spinet.pl lub faxem – 024 7210349 lub osobiście
w nieprzekraczalnym terminie do 22 marca 2019 roku.
Konfrontacje odbędą się 27 marca 2019 (środa), godz. 9.00 .
UWAGA! W ZALEŻNOŚCI OD ILOŚCI UCZESTNIKÓW KONFRONTACJE MOGĄ ODBYĆ SIĘ
W SYSTEMIE DWUDNIOWYM.
O ewentualnej zmianie poinformujemy telefonicznie po upływie terminu zgłoszeń.

Miejsce imprezy – sala widowiskowa Domu Kultury w Łęczycy.
Dla uczestników przewidziano statuetki i dyplomy.
Koszty dojazdu ponoszą uczestnicy.
Wszelkie wątpliwości i zapytania prosimy kierować do kol. Przemysława Podwysockiego, tel. 24 721 03 49

XXV POWIATOWE KONFRONTACJE ARTYSTYCZNE SZKÓŁ

KARTA UCZESTNICTWA
NAZWA SZKOŁY
............................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………….......
AUTOR I TYTUŁ PRZEDSTAWIENIA
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
OPIEKUN ARTYSTYCZNY
…………………………………………………………………………… TEL. ………………………………….
IMIĘ I NAZWISKO PRZEDSTAWICIWLA SZKOŁY W JURY
……………………………………………………………………………………………………………………..
CZAS TRWANIA PRZEDSTAWIENIA
………………………………………………………………………………………………………………………
WYMAGANIA TECHNICZNE WYSTĘPU
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Organizator zapewnia nagłośnienie sceny – pięć mikrofonów, odtwarzacz cd, zaplecze
sceniczne, podstawowe oświetlenie.

……………………………………………
pieczęć i podpis Dyrektora

ZGODA DLA RODZICA
Ja, niżej podpisany/a ………………………………………………………………………………………………… wyrażam zgodę
na udział mojego dziecka w Powiatowych Konfrontacjach Artystycznych Szkół, organizowanych przez
Dom Kultury w Łęczycy, zgodnie z regulaminem zamieszczonym na stronie internetowej
www.dkleczyca.pl
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 przystąpienia do konkursu.
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród jest imprezą publiczną, dlatego utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku nie
wymaga zgody. Fotorelacja z konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej organizatora.
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. W przypadku
publikacji danych masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie i do usunięcia danych.
Dane osobowe mogą być udostępniane przez administratora instytucjom upoważnionym do kontroli na podstawie
odpowiednich przepisów, jednak fotorelacja z finału zostanie opublikowana na stronie internetowej organizatora. Dane mogą
być też powierzone do firm świadczących usługi prawne, doradcze, informatyczne oraz usługi archiwizowania i niszczenia
dokumentów. Jeżeli nie jest to sprzeczne z innymi przepisami, możesz żądać usunięcia danych osobowych lub ograniczenia
ich przetwarzania. Nie będziesz podlegać profilowaniu i automatycznym decyzjom bez udziału człowieka. W sprawach
dotyczących danych osobowych możesz kontaktować 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.
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 danych identyfikacyjnych i wizerunku

*

dziecka na stronie internetowej Domu Kultury w Łęczycy –
TAK
NIE
(właściwe podkreślić)
W razie otrzymania nagrody wyrażam zgodę na przekazanie danych identyfikacyjnych i wizerunku

*

dziecka 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 podkreślić)
W razie otrzymania nagrody wyrażam zgodę na przekazanie moich danych identyfikacyjnych

*
TAK

i wizerunku dziecka do opublikowania w mediach – celem upowszechniania kultury –
NIE
(właściwe podkreślić)

………………………………………………………………
data i podpis rodzica/opiekuna

KARTA JURORA
Ja, niżej podpisany/a ……………………………………………………………………………………………………………
wyrażam wolę przystąpienia do prac Jury w Powiatowych Konfrontacjach Artystycznych Szkół, które
odbędą się 27 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 przyrzeczeń 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 być udostępniane przez administratora tylko instytucjom upoważnionym do
kontroli na podstawie odpowiednich przepisów, jednak fotorelacja z przebiegu wydarzenia i skład jury
zostaną opublikowana na stronie internetowej organizatora, na stronach internetowych lokalnych
instytucji i organizacji zainteresowanych upowszechnianiem kultury oraz w mediach. Udział
w obradach jury oznacza, że się na to godzisz. . Dane mogą być też powierzone do firm świadczących
na rzecz administratora usługi prawne, doradcze, informatyczne oraz usługi archiwizowania niszczenia
dokumentów. Jeżeli nie jest to sprzeczne z innymi przepisami, możesz żądać usunięcia danych
osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania. Prawo do przenoszenia danych w tym przypadku nie
przysługuje. Nie będziesz podlegać profilowaniu i automatycznym decyzjom bez udziału człowieka.
W sprawach dotyczących danych osobowych możesz kontaktować 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

INFORMACJE DLA NAUCZYCIELA - OPIEKUNA ARTYSTYCZNEGO
Administratorem Twoich danych osobowych jest Dom Kultury w Łęczycy. Twoje dane
kontaktowe będziemy przetwarzać w celu przyjęcia zgłoszenia do Powiatowych
Konfrontacji Artystycznych Szkół 2018 i wywiązania się z obowiązku prawnego
dokumentowania działalności statutowej Domu Kultury w Łęczycy. Twoje dane
w zakresie imienia, nazwiska i miejsca pracy mogą zostać podane do publicznej
wiadomości podczas wręczania nagród w Konkursie celem uhonorowania Twojego
wysiłku i promowania postaw proedukacyjnych. Jeżeli tego nie chcesz, wpisz słowo
„sprzeciw” …………………………………………………
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 konkursu.
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród jest imprezą publiczną, dlatego utrwalanie i rozpowszechnianie
wizerunku nie wymaga zgody. Fotorelacja z konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej
organizatora.
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. W przypadku publikacji danych masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie i do
usunięcia danych.
Dane osobowe mogą być udostępniane przez administratora instytucjom upoważnionym do kontroli na
podstawie odpowiednich przepisów, jednak fotorelacja z finału zostanie opublikowana na stronie internetowej
organizatora. Dane mogą być też powierzone do firm świadczących usługi prawne, doradcze, informatyczne oraz
usługi archiwizowania i niszczenia dokumentów. Jeżeli nie jest to sprzeczne z innymi przepisami, możesz żądać
usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania. Nie będziesz podlegać profilowaniu
i automatycznym decyzjom bez udziału człowieka. W sprawach dotyczących danych osobowych możesz
kontaktować 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.

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

