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1. Organizator przeglądu:  

 Młodzieżowy Dom Kultury im. Małego Księcia w Ozorkowie  

                           

2. Cele przeglądu: 

- przybliżenie świata teatru dzieciom i młodzieży  

- rozbudzanie wyobraźni przestrzennej, muzycznej i plastycznej 

- kształtowanie wrażliwości na piękno języka polskiego 

- doskonalenie warsztatu pracy na scenie przed nową publicznością 

- umiejętność pracy i zabawy w zespole 

- nauka odpowiedzialności 

- zaprezentowanie propozycji na ciekawe i twórcze zagospodarowanie czasu wolnego 

3. Założenia organizacyjne 

- temat przeglądu: „Życie to teatr” 

- forma: teatr aktora lub teatr lalki 

- czas prezentacji: do 15 minut 

- przegląd adresowany jest do przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych,  

i gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 

4. Przegląd odbywa się w czterech kategoriach wiekowych: 

    I           przedszkola 

           I I klasy 1-3 szkoły podstawowej  

                    III klasy 4-8 szkoły podstawowej  

                     IV klasy szkoły ponadpodstawowej 

5. Termin konkursu: 01.06.2022 r.- 02.06.2022- przesłuchania; 03.06.2022 r.  

       – ogłoszenie wyników i prezentacja nagrodzonych   

 

6.   Warunkiem udziału w przeglądzie jest pisemne zgłoszenie uczestnictwa według 

 załączonych kart zgłoszeń do dnia 26.05.2022 r. (data stempla pocztowego) 

 na adres:  

                                Młodzieżowy Dom Kultury im. Małego Księcia 

                                       ul. Listopadowa 6B   95-035 Ozorków 

                                                   tel./fax O42 718-93-53 

                       e-mail: mdkozorkow@poczta.onet.pl   z dopiskiem APLI PAPLI 

Prosimy o dołączenie do karty zgłoszenia kopii scenariusza przedstawienia. 

7. Kartę zgłoszenia należy wypełnić drukowanymi literami 

8. Uczestnicy są zobligowani do opłaty  akredytacyjnej w wysokości 10 zł od grupy teatralnej  

    na konto Rady Rodziców 45 8786 0001 0000 1182 2000 0001 bądź w biurze   organizacyjnym  

    przed rozpoczęciem konkursu                      

9. Organizator zastrzega sobie prawo do  zmian w niniejszym regulaminie 

10. Kryteria oceny: 

- dobór repertuaru 

- kultura słowa 

- ogólny wyraz artystyczny 

11.  Oceny prezentacji dokona jury powołane przez organizatora.            
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KARTA ZGŁOSZENIA 

 Nazwa szkoły, placówki (adres,telefon) 

.................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

 Kategoria wiekowa (przedszkola, 1-3 SP, 4-6SP, 1-3 Gimnazjum,  

szkoły ponadgimnazjalne)  

......................................................................................................................................  

 Liczba uczestników 

................................................................................................... 

 Tytuł i rodzaj przedstwienia (teatr aktora, teatr lalki) 

...................................................................................................................................  

......................................................................................................................................  

 Czas prezentacji 

........................................................................................................   

 Czas na przygotowanie sceny 

..................................................................................  

 Imię i nazwisko  opiekuna 

.......................................................................................  

 

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem konkursu. Zawarte w niniejszej karcie dane są 

prawdziwe. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb konkursu (zgodnie z Ustawą o 

Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 r., Dz.U. Nr. 133 Poz. 883, z późń.zm.) 

      

 

.......................................... 

podpis uczestnika 

 

 



 

Załącznik nr 2 do Regulaminu  

 

Klauzula informacyjna RODO  
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

informuję, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Młodzieżowy Dom Kultury im. Małego Księcia w Ozorkowie, 

reprezentowanym przez Dyrektora  z siedzibą ul. Listopadowa 6 B,. 95-035 Ozorków. 

2. Został powołany inspektor ochrony danych, z którym skontaktować się można za pomocą adresu email: 

biuo@doradcaido.pl                 

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 

6 ust. 1 lit. a RODO) na potrzeby realizacji : 
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3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do 

cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 

4. Podanie danych jest dobrowolne, a konsekwencją ich nie podania będzie brak możliwości realizacji celu 

wskazanego w   zgodzie tj. udziału w Konkursie . 

5. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż podmioty upoważnione na podstawie stosownych przepisów 

prawa. 

6. Dane osobowe przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż wskazany w Ustawie z dnia 14 lipca 1983 r., o 

Narodowym zasobie archiwalnym i archiwach , a w przypadku danych osobowych przekazanych na podstawie 

zgody – do momentu jej wycofania, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

7. Nie przewidujemy transferu danych do Państw trzecich. Jednocześnie informujemy, że nie przekazujemy danych 

poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jednak zastrzegamy, że przepływy danych serwisu 

Facebook, Google mają        charakter ponadnarodowy. Serwis ten może przekazywać Państwa dane poza teren 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały automatycznemu 

profilowaniu. 
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     Załącznik nr 3 do Regulaminu  

OŚWIADCZENIE  

NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

I NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU   

 

1. Ja niżej podpisany: …………………………………………………..………..…………  

(wpisać imię i nazwisko uczestnika /opiekuna prawnego) 
 
wyrażam/ nie wyrażam (niepotrzebne skreślić)  zgody na przetwarzanie danych osobowych i na wykorzystanie 

wizerunku mojego / mojego dziecka:  
 
           ……………………………………………………………………  

(wpisać imię i nazwisko uczestnika)  
 

   przez administratora danych osobowych tj. Młodzieżowy Dom Kultury im. Małego Księcia w Ozorkowie 
reprezentowany przez Dyrektora w zakresie: 

  umieszczania zdjęć i materiałów filmowych, nagrań zawierających wizerunek mój/ mojego dziecka 

zarejestrowanych podczas uczestnictwa w Konkursie  przez placówkę, umieszczania wyników konkursu, na stronie 

internetowej placówki , na  portalu Facebook oraz w prowadzonych kronikach zarządzanych przez Młodzieżowy 

Dom Kultury im. Małego Księcia w Ozorkowie oraz w mediach w celu informacji i promocji placówki; 

 
tak □ nie □ 

 zamieszczania artykułów z wizerunkiem moim/  mojego dziecka  w gazetkach i gazetach lokalnych; 

 
tak □ nie □ 

 

   na nieodpłatne wykorzystanie przez Organizatora zdjęć oraz filmów zawierających wizerunek mój / mojego dziecka  

zarejestrowany w trakcie uczestnictwa w Konkursie zgodnie z art.81 ust.1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie 

autorskim i  

prawach pokrewnych. 
tak □ nie □ 

 
2. Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż zdjęcia oraz filmy mogą zostać umieszczone na stronie internetowej           

Młodzieżowego Domu Kultury im. Małego Księcia w Ozorkowie, na portalu społecznościowym Facebook, w 

materiałach  promocyjnych, reklamowych i marketingowych Organizatora konkursu oraz w mediach ( prasa, 

telewizja). 

3. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że wizerunek mój/ mojego dziecka będzie wykorzystywany tylko i 

wyłącznie w celach statutowych i promocyjnych Młodzieżowego Domu Kultury im. Małego Księcia w Ozorkowie . 

4. Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną oraz regulaminem Konkursu.  

 
 
………..………………………………… 
data i czytelny podpis uczestnika/ rodzica, opiekuna prawnego 

 

 

 
 

 


