
    

 

  

 

REGULAMIN 
43. Przegląd Teatrzyków Dziecięcych pn. „Tropem Jasia i Małgosi” 

- OGÓLNOPOLSKA EDYCJA ONLINE 2021 - 

 

ORGANIZATORZY: 

 Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Birczy 

 Centrum Kulturalne w Przemyślu 

 

CEL IMPREZY: 

 Konfrontacje artystycznych dokonań teatrzyków dziecięcych z terenu Polski. 

 

 Doskonalenie warsztatu teatralnego instruktorów i zespołów biorących udział w Przeglądzie. 

 

 Inspirowanie do twórczych poszukiwań w dziedzinie repertuaru i środków wyrazu artystycznego.  

 

WARUNKI UDZIAŁU 

 43. Przegląd Teatrzyków Dziecięcych pn. „Tropem Jasia i Małgosi” odbędzie się online. 

 

 W Przeglądzie mogą wziąć udział dziecięce zespoły teatralne (lalkowe, żywego planu), których członkami są 

dzieci w wieku przedszkolnym, uczniowie szkół podstawowych. 

 

 Czas trwania spektaklu nie może przekraczać 30 minut. Spektakle dłuższe nie będą oceniane przez Jury. 

 

JURY 

 Oceny prezentowanych widowisk teatralnych dokona Jury powołane przez Organizatorów, które przyzna 

nagrody najlepszym zespołom oraz wyróżniającym się aktorom.  

 

KRYTERIA OCENY:  

 dobór repertuaru; 

 interpretacja; 

 kultura słowa; 

 scenografia;   

 ogólny wyraz artystyczny. 

 

 Wszystkie teatrzyki biorące udział w Przeglądzie otrzymają dyplomy za udział.  

 

 Kwalifikacji teatrzyków zgłoszonych do Przeglądu dokona Organizator. 

 

 Każdy zespół otrzyma z biura organizacyjnego zawiadomienie o wyniku kwalifikacji. 

 

FUNDATORZY NAGRÓD:  

• Starostwo Powiatowe w Przemyślu. 

• Centrum Kulturalne w Przemyślu. 

• Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Birczy. 

• Inni sponsorzy. 



 

 

 

  

 

 Warunkiem uczestnictwa w przeglądzie jest nadesłanie nagrania wideo oraz wypełnionej karty zgłoszenia, 

które można dostarczyć: 

1. tradycyjnie na nośniku DVD: 

 osobiście do Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu  i Turystyki w Birczy  z dopiskiem „43. 

Przegląd Teatrzyków Dziecięcych pn. Tropem Jasia i Małgosi ”; 

 Pocztą, na adres Organizatora: Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Birczy,  

ul. Rynek 8/1, z dopiskiem „43. Przegląd Teatrzyków Dziecięcych pn. Tropem Jasia i Małgosi” 

2. za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych: 

 w formie elektronicznej na adres: goksit@bircza.pl; 

 przy pomocy innych nośników internetowych do współdzielenia plików np. wetransfer.com.  

 termin nadsyłania filmów i zgłoszeń: 10.05–21.05.2021 r., do godz. 24:00. 

 

 Przedstawienie należy nagrać kamerą, aparatem lub telefonem komórkowym. 

 Nagranie wideo powinno być zrealizowane w poziomie. 

 Nagranie wideo powinno być zapisane w formacie MP4 lub AVI. 

 Czas nagrania nie może przekroczyć 30 minut. 

 Minimalne wymiary nagrania 1280x720 (16:9). 

 W nagraniu wideo można wykorzystać utwory nagrane przez twórcę (na dowolnym instrumencie) na potrzeby 

spektaklu lub utwory beztantiemowe (muzyka dostępna bez praw autorskich). 

  

 Ogłoszenie finalistów wytypowanych przez jury przeglądu odbędzie się 15 czerwca 2021 r. 

 Organizatorzy skontaktują się z laureatami w celu ustalenia szczegółów dostarczenia nagród i wyróżnień  

 Organizatorzy zobowiązują się dostarczyć nagrody i wyróżnienia do 10 lipca 2021 r. 

 Nagrania wideo nagrodzonych spektakli zostaną umieszczone na stronie internetowej organizatora. 

 W sprawach nie ujętych regulaminem decydują Organizatorzy. 

 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału 

w 43. Przeglądzie Teatrzyków Dziecięcych 

pn. „Tropem Jasia i Małgosi”  

ORGANIZATORZY 

 
Zrealizowano przy udziale środków finansowych:  

 



 

 

KARTA ZGŁOSZENIA 
43. Przegląd Teatrzyków Dziecięcych pn. „Tropem Jasia i Małgosi" 

OGÓLNOPOLSKA EDYCJA ONLINE 2021 R. 

 

UWAGA:  

Prosimy wypełnić kartę drukowanymi literami, bez używania skrótów i bez stosowania skrótu w postaci pierwszej 

litery imion. 

 Rodzaj zespołu (lalkowy, żywego planu) ………………………………………………...…..… 

 Pełna nazwa i dokładny adres instytucji delegującej zespół ...................................................... 

Ulica....................................... nr budynku.......................Nr lokalu................ Kod __ - ___  

Miejscowość……………………………………………….…..…........................................ 

Adres e-mail…………………………………………………………………………………… 

Nr telefonu …………………………………………………………………………………… 

 Imię i nazwisko autora tekstu……………………………………………….………................. 

 Imię i nazwisko reżysera……………………………………………….…..…......................... 

 Imię i nazwisko autora scenografii……………………………………………………….…..….. 

 Ilość osób występujących w przedstawieniu……………………………………………….…..…... 

 Informacje o zespole, zarys historii, osiągnięcia, realizowane programy itp. (potrzebne do prezentacji grupy) 

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

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

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

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

 Czas trwania przedstawienia …..……………………………………………….…..………… 

 Imię i nazwisko instruktora zespołu……………………………………………….…..…………. 

 Przesłany film jest autorstwa grupy teatralnej i nie narusza praw osób trzecich.  

Wyrażam zgodę na bezterminowe i nieodpłatne wykorzystanie filmu na następujących polach eksploatacji: 

1. przygotowanie, wydruk i publiczne rozpowszechnianie przez organizatora informacji o przeglądzie i  materiałów promocyjnych 

z wykorzystaniem filmu; 

2. przygotowanie i publikacja filmu w celach związanych z realizacją przeglądu; 

3. wykorzystanie i publikacja w zapowiedziach dotyczących przeglądu i w jego wynikach we wszelkich mediach oraz dla celów 

promocyjnych na stronie internetowej organizatora i w mediach społecznościowych, na których organizator ma konto; 

4. utrwalanie, obróbka, powielanie i archiwizacja w celach promocyjnych i dokumentacyjnych organizatora,  

     a także nieodpłatne i bezterminowe zezwolenie na dokonywanie przez organizatora opracowania przesłanego filmu, obejmujące 

również prawo korzystania i rozpowszechniania takiego opracowania. 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

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), publ. Dz. 

Urz. UE L Nr 119, s. 1, informujemy, że: 

1. Administratorem przetwarzanych danych  jest Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki, ul. Rynek 8, 37-740 Bircza, tel. (016) 672-50-78 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za 

pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji przeglądu. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych oraz 

koniecznością usunięcia danych bez zbędnej zwłoki w sytuacji, gdy osoba, której dane dotyczą cofnie zgodę. 

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia. 

6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

•cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

•żądania dostępu do danych osobowych oraz ich usunięcia, sprostowania lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

•wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna, że przetwarzanie danych 

osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). 

•Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu. 

•Państwa dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. 

 

……………………………………. 

podpis  

 


