REGULAMIN
Turniej Interpretacji Bajki i Baśni w Głogoczowie – eliminacje do Turnieju
Interpretacji Bajki i Baśni w Kętach 2020

I. Organizator główny: Wiejski Dom Kultury w Głogoczowie – filia Myślenickiego
Ośrodka Kultury i Sportu, współorganizator: Starostwo Powiatowe w Myślenicach.
II. Cele konkursu:
1.Uwrażliwienie dzieci i młodzieży na piękno słowa pisanego i mówionego.
2. Pobudzenie zainteresowania książką, jako źródłem wiedzy i przeżyć.
3. Rozbudzenie wyobraźni w kierunku poszukiwania różnorodnych rozwiązań
artystycznych, służących scenicznej prezentacji wybranego utworu literackiego
z możliwością wykorzystania środków charakterystycznych dla małych form.
4. Stworzenie możliwości rozwijania zdolności i zdobywania nowych umiejętności przez
konfrontację z publicznością, kontakty z wykonawcami i warsztaty artystyczne.
III. Termin: 28 lutego 2020r. (piątek) godz. 9:00
IV. Miejsce: Wiejski Dom Kultury w Głogoczowie
V. Warunki uczestnictwa:
1. Konkurs ma charakter indywidualny, występy eliminacyjne winny być
przeprowadzone w szkołach, placówkach kulturalno-oświatowych.
2. Szkoła, placówka kulturalno-oświatowa zgłasza na turniej maksymalnie 4 osoby
(po przeprowadzonych eliminacjach).
3. Prawo uczestnictwa mają uczniowie w grupach wiekowych: klasy I-III
i klasy IV-VIII, reprezentujący szkoły i placówki kulturalno-oświatowe.
4. Zadaniem uczestnika jest przygotowanie scenicznej interpretacji bajki, baśni,
utworu poetyckiego pisanego prozą lub wierszem, dopasowanego do wieku
wykonawcy.
5. Występ nie może się ograniczać wyłącznie do recytacji utworu. W prezentacji można
wykorzystać, obok żywego słowa, wszystkie środki teatralne, wzbogacające wyraz
artystyczny etiudy: śpiew, kostium, rekwizyt, ruch sceniczny, elementy scenografii,
muzykę.
6. Czas trwania prezentacji maksymalnie 6 min.
7. Regulamin dostarczamy do szkół pocztą tradycyjna i elektroniczną lub w inny sposób.
Regulamin wraz z kartą zgłoszenia jest dostępny na stronie: glogoczow.malopolska.pl
w zakładce imprezy cykliczne.
Karty zgłoszeń należy przesłać do 21 lutego 2020 r. na adres:
Wiejski Dom Kultury w Głogoczowie – filia MOKiS
32-444 Głogoczów 406
e-mail: wdk.glogoczow@myslenice.pl
VI. Przebieg turnieju:
1.Warsztaty teatralne dla uczniów – 26 lutego 2020 r. godz. 12.00-14.00
2. Występy konkursowe – 28 lutego 2020 r. od godz. 9.00
3. Spotkanie z jurorami i omówienie poszczególnych prezentacji po występach
konkursowych.

VII. Ocena:
1. Prezentacje oceniać będzie komisja artystyczna powołana przez organizatora.
2. Kryteria oceny:
a/ dobór repertuaru m.in. do możliwości wykonawcy, oryginalność poszukiwań
literackich,
b/ kultura słowa – dykcja, technika mówienia,
c/ interpretacja (bogactwo, dobór i poziom środków interpretacyjnych,
odpowiednich do wieku wykonawcy i charakteru utworu),
d/ właściwy dobór scenicznych środków wyrazu (rekwizyt, muzyka, element
scenografii, światło, ruch itp.)
VIII. Nagrody:
1.Każdy uczestnik konkursu otrzyma pamiątkowy dyplom uczestnictwa, a laureaci –
nagrody książkowe ufundowane przez Starostę Powiatu Myślenickiego.
IX. Uwagi końcowe:
1. Można wziąć udział w warsztatach teatralnych organizowanych przed Turniejem 26
lutego w godz. 12.00-14.00, prowadzonych przez aktora – Andrzeja Popiela. Warsztaty nie
są obowiązkowe.
2. Koszty delegacji pokrywają instytucje delegujące.
3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian przebiegu Turnieju, wynikających z ilości
zgłoszonych uczestników.
4. Szczegółowy program zostanie przesłany po otrzymaniu kart zgłoszenia.
5. Wypełnienie i podpisanie karty zgłoszenia załączonej do regulaminu jest równoznaczne
z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Dom Kultury w Głogoczowie danych
osobowych uczestnika konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.o ochronie
danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz 926 ze zm.)
6. Laureaci Turnieju w Głogoczowie zostaną zgłoszeni do udziału w Regionalnym
Turnieju Interpretacji Bajki i Baśni w Kętach
7. Dodatkowych informacji udziela kierownik Domu Kultury w Głogoczowie – Grażyna
Kosiba tel. 12 273 77 11, 500 693 675

Serdecznie zapraszamy i zapewniamy bajkową atmosferę !

KARTA ZGŁOSZENIA
Turniej Interpretacji Bajki i Baśni

Imię i nazwisko uczestnika .....................................................................................
.................................................................................klasa.........................................
Tytuł bajki i baśni ....................................................................................................
Autor................................................................. czas trwania...................................
Opiekun, instruktor...................................................................................................
Pełna nazwa szkoły z dokładnym adresem (tel., e-mail)..........................................
…..............................................................................................................................
Uwagi........................................................................................................................
Deklaruję udział w warsztatach teatralnych (tak/nie)...............................................
Telefon.......................................................................
Uczestnicy proszeni są o to, by tekst nad którym chcą pracować był opanowany
pamięciowo.
Uczestnictwo w warsztatach nie jest obowiązkowe.
Oświadczam, że wszyscy uczestnicy/opiekunowie prawni nieletnich uczestników konkursu zapoznali się z informacjami
dotyczącymi danych osobowych i wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz na wykorzystanie wizerunku
utrwalonego w trakcie przeglądu. Wszystkie podpisane zgody dołączone są do zgłoszenia.

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

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

pieczątka instytucji delegującej

podpis instruktora

DRUKOWAĆ DWUSTRONNIE

Uwaga: Zgłoszenia należy przesłać do 21 lutego 2020 r.
do Wiejskiego Domu Kultury w Głogoczowie – filia MOKiS lub wysłać na adres wdk.glogoczow@myslenice.pl

Informacja o przetwarzaniu danych klienta oraz zgoda na przetwarzanie danych
Informujemy, iż administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych oraz danych osobowych uczestnika
konkursu, które związane są z procesem edukacyjnym, jest Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu, ul. Piłsudskiego 20,
32-400 Myślenice, NIP: 6811353451, REGON: 000284888.
Administrator przetwarza dane w celu realizacji statutowych działań placówki wynikających w szczególności z prawa
oświatowego oraz w celach wynikających z oddzielnie wyrażonych zgód. Ponadto, informujemy, że:
1. Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE
2016/679
a. art. 6 ust. 1 lit. a) – w sytuacji kiedy osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
b. art. 6 ust. 1 lit. c) – kiedy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego
na administratorze;
c. art. 6 ust. 1 lit. f) – jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią,
2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Krzysztof Dybeł, e-mail pio508@interia.pl
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów statutowych, a po tym czasie przez
okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa. W przypadku oddzielnie wyrażonej zgody okres przetwarzania
danych wynika z wyrażonego w zgodzie oświadczenia woli.
4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:
a. podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych
osobowych, a związanych z funkcjonowaniem placówki,
b. organom uprawnionym do otrzymania Państwa danych na podstawie przepisów prawa.
5. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do
wykonywania kopii danych osobowych.
6. Usunięcie Pani/Pana danych osobowy w zakresie wymaganym przepisami prawa jest niemożliwe.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie w przypadkach tego wymagających uniemożliwia
skorzystanie z oferty MOKiS. W przypadkach związanych z wyrażaniem zgody podanie danych jest dobrowolne jednak ich
niepodanie uniemożliwia podjęcie lub realizację działań określonych w treści zgody.
10.Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany natomiast Administrator nie przewiduje profilowania
przetwarzanych danych osobowych.

Zgody na przetwarzanie danych
W związku z powyższymi informacjami, których przeczytanie oraz zrozumienie niniejszym potwierdzam
własnoręcznym podpisem, ja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
niżej podpisany(a), oświadczam, że:
Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody1 na wykorzystanie wizerunku mojego/dziecka utrwalonego w trakcie zajęć,
imprez, konkursu poprzez wykorzystanie materiału: na stronach internetowych, w mediach społecznościowych,
środkach masowego przekazu, na materiałach promocyjnych.
Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na przetwarzanie i publikowanie danych osobowych moich/dziecka w celu
uczestnictwa w konkursach i przeglądach organizowanych przez MOKiS,
Wyrażenie zgody jest niezbędne dla udziału w przeglądach i konkursach.
 Dane będą przetwarzane przez okres pobytu dziecka w placówce lub do czasu wycofania zgody.
 Publikacje danych osobowych w formie list kolejności i wyników konkursu m.in.: na stronie
internetowej MOKiS, WDK i innych mediach dotyczyć będzie następujących danych: imię i nazwisko
oraz nazwa szkoły
 Wyrażone zgody są dobrowolne.
 Każdą zgodę można wycofać bez konsekwencji w dowolnym momencie składając na niniejszym
dokumencie stosowną deklarację.
Oświadczam, że zapoznałam/łem się z treścią Regulaminu Turnieju Interpretacji Bajki i Baśni Głogoczów 2020 r.

Imię i nazwisko dziecka ………………………………

1

- wykreślić niewłaściwe

..............................
(data i podpis rodzica/opiekuna)

