
                                                               REGULAMIN 

                                               Przeglądu Małych Form Teatralnych 

 

Organizator: 

Chobieński Ośrodek Kultury 

Chobienia, Rynek 6 

 

1. Przegląd przeznaczony jest dla amatorskich grup teatralnych przedszkoli, uczniów szkół podstawowych 

i średnich. 

2. Przegląd ma charakter otwarty. 

3. Celem konkursu jest: 

a) Zachęcanie dzieci i młodzieży do poznawania literatury dziecięcej i młodzieżowej jako formy inspiracji 

do wyzwalania w sobie ekspresji, 

b) rozwijanie umiejętności przekładu tekstu literackiego na grę aktorską, 

c) ukazanie piękna i magii teatru, 

d) wymiana doświadczeń między uczestnikami przeglądu, 

e) rozwijanie wyobraźni twórczej 

4. Uczestnicy występują w czterech kategoriach: 

a) przedszkole, 

b) szkoła podstawowa, 

 c) kategoria mieszana. 

5. Spektakl nie powinien trwać dłużej niż 30 min. 

6. Forma teatralna dowolna (kabaret, pantomima, przedstawienie lalkowe, przedstawienie aktorskie). 

7. Prezentacje będzie oceniać Jury powołane przez Organizatora. 

8. Organizatorzy zapewniają nagrody dla najlepszych zespołów (wycieczkę- kino/ upominki rzeczowe/ 

dyplomy). 

9. Komisja powołana przez Organizatora oceniać będzie: 

a) dobór repertuaru,  

b) umiejętności posługiwania się aktorskimi środkami wyrazu, 

c) inscenizacja, 

d) ogólny wyraz artystyczny, 

e) zaangażowanie i wkład pracy. 

10. Koszt akredytacji i przejazdu zespołu na przegląd pokrywają uczestnicy. 

11. Zgłoszenia do udziału w konkursie należy składać na kartach zgłoszeń do dnia 22.10.2020r. w 

siedzibie CHOK. 

12. Rozstrzygnięcie konkursu przewiduje się w dniu 23.10.2020 r., tj. w tym samym dniu po zakończeniu 

przeglądu. 

13. W przypadku dużej ilości zgłoszeń – czas trwania przeglądu i werdykt komisji może być rozłożony na 

2 dni. 

14. Uczestnik konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych przez 

Organizatora w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody, umieszczenie danych w materiałach 

publikowanych przez Organizatora i na stronie internetowej Organizatora. 

15. Organizator: Chobieński Ośrodek Kultury 

Chobienia ul. Rynek 6 

59-305 Rudna 

tel. 076 8439 –519, 076 8439-509 

Emeil: chok-chobienia@wp.pl 

www.chok-chobienia.weebly.com 

16. RODO: 

*Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora w 

celach wynikających z regulaminu konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie 

danych osobowych Dz.U. z 2018r., poz.1986 z późn. zm. 

http://www.chok-chobienia.weebly.com/


*Uczestnik  konkursu wyraża zgodę na zamieszczenie przez Chobieński Ośrodek Kultury wizerunku  

swojego /dziecka  biorącego udział w konkursie, w celu promocji wydarzenia i podania do wiadomości 

publicznej wyników konkursu. 

* Informujemy, że podanie danych osobowych jest dobrowolne oraz, że uczestnikom konkursu przysługuje 

prawo dostępu do treści danych swoich /dziecka, poprzez  poprawienie ich oraz żądania ich usunięcia jak 

również wycofania powyższej zgody. 

 

Zgodnie z art. 13 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 (4.5.2016 L 119/38 Dziennik 

Urzędowy Unii Europejskiej PL), dalej RODO 

 

 

 

informuję, że: 

1. Administratorem danych osobowych będzie Chobieński Ośrodek Kultury. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: tel. 76 8439 519, mail:  iodags@iodags.pl 

3. Dane osobowe moje/dziecka będą przetwarzane podczas całego cyklu imprez: festynów/ zajęć/ wycieczek/ 

konkursów/ turniej związanych z istnieniem Chobieńskiego Ośrodka Kultury na podstawie udzielonej zgody. 

4. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji zadań statutowych CHOK. 

5. Dane osobowe nie będą przekazywane żadnym innym odbiorcom. 

6. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych/ do danych osobowych dziecka, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. 

7. Ma Pani/Pan prawo do wycofania wyrażonej zgody. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie będzie 

miało wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. 

8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. 

9. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. 

10. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niepodanie, może skutkować brakiem możliwości udziału Państwa 

lub dziecka  w konkursie/ przeglądzie. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karta zgłoszenia do udziału 

 w Przeglądzie Małych Form Teatralnych 

 



Chobienia 2020r. 

 

1. Liczba uczestników ..................................... + opiekunów .......................... 

2. Dane uczestników (imię i nazwisko) ................................................................................ 

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

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

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

……………………………………………………………………………….…… 

3. Nazwa grupy/zespołu   ......................................................................……………...................… 

 

4. Tytuł przedstawienia ..................................................................................................................................... 

5. Kategoria wiekowa ...................................................................................................... 

6. Adres wykonawców  ..................................................................................................... 

7. Potrzebne materiały/rekwizyty: CD, mikrofony, krzesła, stoły, mp3 itd. - ile?    

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

*Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora w celach wynikających z 
regulaminu konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Dz.U. z 2018r., poz.1986 z 
późn. zm. 
*Uczestnik  konkursu wyraża zgodę na zamieszczenie przez Chobieński Ośrodek Kultury wizerunku  swojego /dziecka  biorącego 
udział w konkursie, w celu promocji wydarzenia i podania do wiadomości publicznej wyników konkursu. 
* Informujemy, że podanie danych osobowych jest dobrowolne oraz, że uczestnikom konkursu przysługuje prawo dostępu do 
treści danych swoich /dziecka, poprzez  poprawienie ich oraz żądania ich usunięcia jak również wycofania powyższej zgody. 
 

Zgodnie z art. 13 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 (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL), dalej RODO 

 
informuję, że: 
1. Administratorem danych osobowych będzie Chobieński Ośrodek Kultury. 
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: tel. 76 8439 519, mail:  iodags@iodags.pl 
3. Dane osobowe moje/dziecka będą przetwarzane podczas całego cyklu imprez: festynów/ zajęć/ wycieczek/ konkursów/ turniej 
związanych z istnieniem Chobieńskiego Ośrodka Kultury na podstawie udzielonej zgody. 
4. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji zadań statutowych CHOK. 
5. Dane osobowe nie będą przekazywane żadnym innym odbiorcom. 
6. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych/ do danych osobowych dziecka, ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia ich przetwarzania. 
7. Ma Pani/Pan prawo do wycofania wyrażonej zgody. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie będzie miało wpływu na 
przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. 
8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. 
9. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
10. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niepodanie, może skutkować brakiem możliwości udziału Państwa lub dziecka  w 
konkursie/ przeglądzie. 
 

 

Podpis zgłaszającego opiekuna .......................................... 


