T E A T R
ETAP I - POWIAT ŚWIEBODZIŃSKI
24.05.2021r.

ORGANIZATOR

REGULAMIN
Cele:
•
•
•
•

Promowanie twórczości teatralnej dzieci i młodzieży województwa lubuskiego.
Integracja i wymiana doświadczeń uczestników i instruktorów.
Prezentacji dorobku teatralnego młodych artystów oraz ich prowadzących.
Aktywizacja dzieci i młodzieży do działań twórczych.

Organizacja
Impreza przebiega w dwóch etapach:

I etap

dla POWIATU ŚWIEBODZIŃSKIEGO - organizator Świebodziński Dom Kultury
24 maja 2021 r., od godz. 11:00*
Rada Artystyczna prezentacji powiatowych może nominować do udziału w finale
LKA-TEATR po jednym wykonawcy z każdej kategorii wykonawczej i wiekowej.
Jeśli do przeglądu w danej kategorii wykonawczej i wiekowej nie zgłoszono
żadnych uczestników to nominacja nie może zostać przeniesiona na inną
kategorię wykonawczą i wiekową.

II etap

finał wojewódzki – organizator Nowosolski Dom Kultury
9 - 10 czerwca 2021 r.*
W finale wojewódzkim biorą udział wykonawcy nominowani przez Rady
Artystyczne przeglądów I etapu.
Zgłoszenia laureatów I etapu należy dokonać do dnia 31 maja 2021 r. poprzez
formularz dostępny na stronie organizatora finału www.nowosolski.pl
Zgłoszenia do finału dokonuje organizator I etapu.
* W przypadku obowiązywania obostrzeń sanitarnych wynikających z pandemii
koronawirusa i braku możliwości dotrzymania terminów poszczególnych etapów
Konfrontacji, organizator podejmie decyzję o wyznaczeniu nowych terminów
przeglądów / finału.

Uczestnicy:
ź
ź
ź
ź

Grupy wiekowe:

Uczniowie szkół podstawowych.
Podopieczni domów kultury, gminnych i miejskich ośrodków kultury.
Osoby indywidualne - za zgodą rodziców / opiekunów prawnych.
Osoby zamieszkujące Powiat Świebodziński.

I - roczniki
2010-2015

II - roczniki
2006-2009

Kwalifikacja do grupy wiekowej odbywa się poprzez określenie
większości, z której rocznikowo pochodzą członkowie grupy teatralnej.

Kategowie
wykonawcze:

Teatr
Jednego
Aktora

Teatr Tańca
w tym inscenizacja
i etiuda taneczna

Grupy
Teatralne

Warunki uczestnictwa / Repertuar:
Spektakle zgłoszone do Konfrontacji muszą spełniać następujące warunki:
ź czas trwania spektaklu nie przekracza 30 minut;
ź dopuszczalne formy: inscenizacje, pantomima, teatr cieni, teatr lalkowy, teatr
plastyczny, teatr tańca, inscenizacje i etiudy taneczne, itp..;
ź wykluczone zostają spektakle z zakresu teatru ulicznego i spektakle plenerowe.

Zgłoszenia:
Zgłoszenie uczestnictwa należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do
18.05.2021 r., poprzez formularz on-line.

Zasady zgłoszenia:
ź Zgłoszenia należy dokonać on-line na stronie internetowej.
ź
ź

ź

ź

www.sdk.swiebodzin.pl, poprzez formularz umieszczony w zakładce LKA.
Zgłoszenia dokonuje osoba pełnoletnia, w przypadku osób niepełnoletnich jego rodzic/opiekun prawny).
W dniu przesłuchania, tj. 24.05.2021r., od godz. 10:15** w holu kinowym
(przed salą widowiskową ŚDK) otwarty będzie punkt rejestracyjny, gdzie każdy
uczestnik, wraz ze swoim opiekunem, musi się zgłosić w celu dopełnienia
formalności.
Warunkiem koniecznym przystąpienia do konfrontacji jest dostarczenie w dniu
konfrontacji podpisanej zgody o przetwarzanie danych osobowych
(reprezentującego uczestnika - załącznik nr 1 i uczestnika - załącznik nr 2).
Powyższe zgody dostępne są na stronie internetowej pod adresem
www.sdk.swiebodzin.pl w zakładce LKA.

Przebieg przeglądu:
ź Od godz. 11:00 (24.05.2021r.) Rada Artystyczna rozpocznie przesłuchania.
ź Kolejność prezentowania się uczestników / grup uzależniona będzie od kolejności

zgłoszenia do punktu rejestracyjnego.**
ź Wyniki zostaną ogłoszone na stronie www.sdk.swiebodzin.pl, w zakładce LKA,

najpóźniej do godz. 20.00, tego samego dnia.
** Dokładne godziny rejestracji dla poszczególnych kategorii wiekowych zostaną podane na stronie
www Organizatora I etapu z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym przed terminem realizacji
Konfrontacji, po zamknięciu listy zgłoszeń.

Kryteria oceny:
dobór tematyki spektaklu do wieku aktorów;
forma spektaklu;
pomysłowość względem spektaklu;
ogólne wrażenia artystyczne;
dobór scenografii oraz elementów dodatkowych (rekwizyty, muzyka,
choreografia);
ź kultura słowa i interpretacja tekstu scenicznego;
ź walory dramaturgiczne przedstawienia i kreacje aktorskie.
ź
ź
ź
ź
ź

Niezbędne formalności:
• Osoba reprezentująca Uczestnika (rodzic / opiekun prawny / instruktor
prowadzący) zobowiązana jest do wypełnienia zgody na przetwarzanie danych
osobowych oraz przetwarzanie danych wizerunkowych na podstawie osobnej
zgody,
• Do wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz przetwarzanie
danych wizerunkowych zobowiązani są także rodzice lub pełnoprawni opiekunowie
Uczestnika,
ź Do wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz przetwarzanie danych
wizerunkowych zobowiązany jest również Uczestnik pełnoletni,
ź W przypadku grupy osób tworzącej jeden podmiot wykonawczy, zgody muszą być
podpisane na osobnych formularzach przez wszystkich członków takiej grupy.
ź Wzory dokumentów dostępne są stronie internetowej Organizatora wydarzenia
(www.sdk.swiebodzin.pl, w zakładce LKA).
• Wymienione wyżej dokumenty należy dostarczyć do Organizatorów Wydarzenia
najpóźniej w dniu występu Uczestnika.
ź Brak wyrażenia zgody jest równoznaczny z utratą praw do udziału w Lubuskich
Konfrontacjach Artystycznych – Taniec.

Postanowienia końcowe:
ź Regulamin, karta zgłoszenia oraz niezbędne zgody - dostępne są na stronie internetowej

www.sdk.swiebodzin.pl, w zakładce LKA.
ź Zapytania dotyczące konfrontacji prosimy kierować na adres: sdk.swiebodzin@gmail.com.
ź Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość informacji podanych w procesie

rekrutacji.
ź Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania Regulaminów organizacyjnych instytucji

ź
ź
ź
ź

ź
ź

realizujących przeglądy, przepisów bezpieczeństwa, higieny pracy, obostrzeń związanych
ze stanem epidemiologicznym.
Za uczestnika przeglądów odpowiedzialność ponosi bezpośredni opiekun.
Placówki delegujące uczestników ubezpieczają ich na czas pobytu i przejazdu na przegląd I
etapu.
Uczestnicy przeglądu oraz ich opiekunowie i instruktorzy przyjeżdżają na własny koszt.
Rodzice / opiekunowie uczestnika przeglądu są świadomi jego stanu zdrowia oraz kondycji
fizycznej. Organizator I etapu LKA-Teatr nie odpowiada za kontuzje lub uszczerbki na
zdrowiu uczestników, powstałe podczas przeglądu.
Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora I etapu LKA-Teatr.
Wszelkie decyzje Rady Artystycznej są ostateczne.

Klauzula informacyjna RODO:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) Świebodziński Dom Kultury informuje, iż:
1.
Administratorem danych osobowych jest Świebodziński Dom Kultury, znajdujący się przy
ulicy Piłsudskiego 39/41 w Świebodzinie.
2.
Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych –
Krzysztof Pukaczewski, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail
pukaczewski@hotmail.com.

3.

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie:
ź obowiązków prawnych ciążących na administratorze (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c
Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych)

ź zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej

powierzonej administratorowi (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e Ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych)
ź zgody na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych
celów (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
ź umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub działań na żądanie osoby, której
dane dotyczą, przed zawarciem umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych).
Podstawa do przetwarzania danych osobowych zależna jest od rodzaju operacji, jakie
wykonywane są na danych osobowych.
4.
Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
ź realizacji statutowych zadań Świebodzińskiego Domu Kultury,
ź promocji działalności Świebodzińskiego Domu Kultury oraz osiągnięć i umiejętności
uczestników zajęć (zajęcia poza szkolne realizowane w jednostce), za zgodą rodzica
(opiekuna prawnego) wyrażoną w trybie art. 6 pkt 1. a) Rozporządzenia RODO,
ź realizacji Lubuskich Konfrontacji Artystycznych - przed, w trakcie oraz po realizacji
konkursu.
5.
Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania
danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
6.
Dane osobowe przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji celów
wskazanych w punkcie 4, a po tym czasie archiwizowane przez okres oraz w zakresie
wymaganym przez przepisy prawa.
7.
posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody),
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8.
ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie Pana/Pani danych
osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
9.
Dane osobowe nie są przetwarzane przez administratora danych w sposób
zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu.
10.
W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na rozpowszechnianie wizerunku poprzez
jego publikację na portalu społecznościowym Facebook, dane będą przekazywane poza
Europejski Obszar Gospodarczy do Stanów Zjednoczonych (USA) na podstawie art.. 49
ust. 1 lit. a RODO zgodnie z którym „W razie braku decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień
ochrony określonej w art. 45 ust. 3 lub braku odpowiednich zabezpieczeń określonych
w art. 46, w tym wiążących reguł korporacyjnych, jednorazowe lub wielokrotne przekazanie
danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej mogą nastąpić
wyłącznie pod warunkiem, że osoba, której dane dotyczą, poinformowana o ewentualnym
ryzyku, z którymi – ze względu na brak decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony
oraz na brak odpowiednich zabezpieczeń – może się dla niej wiązać proponowane
przekazanie, wyraźnie wyraziła na nie zgodę”. Informujemy jednocześnie, iż w/w państwo
trzecie (tj. USA) nie zapewnia odpowiedniego stopnia ochrony danych.

Załączniki:
ź Załącznik nr 1: Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Reprezentującego.
ź Załącznik nr 2: Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika niepełnoletniego.

Jako uczestnik LKA-Teatr oświadczam, że zapoznałem/am się
z regulaminem imprezy i akceptuję jego postanowienia w całości.

LUBUSKIE KONFRONTACJE ARTYSTYCZNE - TEATR
24.05.2021, godz. 11:00 (ZGŁOSZENIA ELEKTRONICZNE DO 18.05.2021)
ŚWIEBODZIŃSKI DOM KULTURY (sala widowiskowa)
ul.Piłsudskiego 39/41, 66-200 Świebodzin
LUBUSKIE KONFRONTACJE ARTYSTYCZNE

