
REGULAMIN 
XXIII Przegląd Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych „O TORT BABY JAGI” Miedźna` 2023 

19-20  kwietnia 2023 r. 
 

ORGANIZATORZY: 

* Gminny Ośrodek Kultury w Miedźnej z siedzibą w Woli  oraz Zespół Oświaty i Wychowania w Miedźnej  

CEL PRZEGLĄDU:  

* Konfrontacja artystycznych dokonań teatrów amatorskich 
* Promocja twórczości dziecięcych i młodzieżowych grup teatralnych 
* Włączanie dzieci do czynnego uczestnictwa w kulturze  
* Rozwijanie pasji i zainteresowań teatrem  
* Inspirowanie do twórczych poszukiwań w dziedzinie repertuaru i środków wyrazu artystycznego 
   teatralnej 
* Zachęcanie do realizowania zabaw teatralnych w przedszkolach i szkołach 
* Przełamywanie strachu przed występem na forum przed publicznością 
* Doskonalenie warsztatu teatralnego instruktorów i zespołów biorących udział w przeglądzie 
 

FORMA I ADRESACI PRZEGLĄDU 

 
1. Przegląd ma charakter konkursowy. 
2. Przegląd adresowany jest do amatorskich teatrów dziecięcych i młodzieżowych, działających w 
przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, a także w placówkach kultury, oświatowo - 
wychowawczych, społecznych i prywatnych, skupiających dzieci oraz młodzież do lat 19. 
 
3. W przeglądzie obowiązuje podział na trzy kategorie: 
I -  przedszkola,  
II - szkoły podstawowe 
III - szkoły ponadpodstawowe 
W  przypadku grup o zróżnicowanym wieku uczestników będzie brana pod uwagę przeciętna wieku. 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA 

* W przeglądzie mogą uczestniczyć zespoły teatralne skupiające dzieci i młodzież, działające w 

przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach, placówkach kultury i innych podmiotach 
prowadzących działalność kulturalną, uprawiające różnorodne formy teatralne (teatry żywego planu, teatry 

dramatyczne, lalkowe, kabarety, teatry poezji, ruchu i inne). 

* Czas trwania spektaklu nie może przekroczyć 20 minut ! 

KRYTERIA OCENY  

* oryginalność i pomysłowość prezentowanych spektakli oraz umiejętność twórczego myślenia 
* dobór repertuaru 

* walory artystyczne prezentowanych spektakli 
* formę inscenizacji (pantomima, musical, satyra, teatr lalek etc.) 

* umiejętności aktorskie uczestników (tj. wyraźne mówienie, gestykulacja, interpretacja) 
* ogólne wrażenie artystyczne w tym czas prezentacji. 

 

 



NAGRODY 

Wszystkie zespoły otrzymują pamiątkowe dyplomy za udział w Przeglądzie. 

Jury Przeglądu w wyniku oceny prezentowanych zespołów przyzna dyplomy i nagrody finansowe dla 

najlepszych zespołów.  

Grand Prix Przeglądu stanowi Tort Baby Jagi, którym laureat jest zobowiązany poczęstować wszystkich 
uczestników przeglądu.  

TERMIN ZGŁOSZENIA  

Warunkiem kwalifikacji jest przesłanie (pocztą, e-mailem lub osobiście) czytelnie i dokładnie wypełnionej 
Karty Zgłoszenia oraz wypełnionej i podpisanej listy uczestników (załączniki do regulaminu) w terminie  
do dnia 31 marca 2023 r. 
Zgłoszenia zespołów prosimy przesłać na adres Biura Organizacyjnego: Gminny Ośrodek Kultury, 43-225 

Wola , ul. Pszczyńska 110 tel. (32) 211-83-91,  448-92-53; kom. 512-237-423  

WARUNKI TECHNICZNE 

* profesjonalne oświetlenie i nagłośnienie                                                                                                    
* wymiary sceny: okno sceny 5,70 x 3,65, proscenium 5,85 x 1,30 
* scena nie posiada elementów (statywy, stelaże itp. ) przeznaczonych do instalacji scenografii 
 

ZASADY ORGANIZACYJNE 

* Koszty podróży uczestników, transportu dekoracji i rekwizytów pokrywają instytucje delegujące.   

* Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ustalenia kolejności występujących zespołów.        

* Zgłoszenie się zespołu do udziału w przeglądzie jest równoznaczne ze zobowiązaniem się zespołu do 
przestrzegania niniejszego regulaminu przeglądu, podporządkowania decyzjom organizatorów i Jury, 

pełnego uczestnictwa w przeglądzie 

* Uczestnicy przeglądu udzielają zgody organizatorom przeglądu na rozpowszechnianie swojego wizerunku 

utrwalonego za pomocą wszelkich technik fotograficznych i nagraniowych w związku z udziałem w 

przeglądzie.  

* Z każdym zespołem, poza instruktorem winien być obecny na przeglądzie opiekun – wychowawca, 
odpowiedzialny za grupę pod względem organizacyjnym i wychowawczym. 

* W sprawach nie ujętych regulaminem decydują organizatorzy. 

 

          Organizatorzy 

 

 

 

 

 

 

 



KARTA ZGŁOSZENIA ZESPOŁU 
XXIII PRZEGLĄDU TEATRÓW DZIECIĘCYCH I MŁODZIEŻOWYCH 

„O TORT BABY JAGI” 
 

 

* PROSZĘ WYPEŁNIAĆ DRUKOWANYMI LITERAMI           

                                        

NAZWA ZESPOŁU …………………………..……………………………………………………………………………………………. 

INSTYTUCJA ZGŁASZAJĄCA 

Nazwa Szkoły / Placówki/ ….…………………………..………….…………………………………………………………........ 

Kod, miejscowość, ulica ..………………………………………………..………….................................................... 

Powiat, gmina :……………………………………………………………………..……………………………………….……………. 

Telefon kontaktowy:  ………………………………………………………………………………………………….………………. 

e – mail: ……………………………………………………………………………………………………………………..……………….  

Informacja o zespole ………………………………………………………………….…………………………….….……………… 

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

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

Liczba członków zespołu…………………… Wiek wykonawców (klasa) ..……………….…………………………… 

Tytuł spektaklu …………………………………………………………………………………………………………………………… 

Autor tekstu ………………………………………………… Autor scenariusza ..………...………..……………….………… 

Reżyseria ….……………………………………………………………………………………………………………………….……...... 

Scenografia ……………………………………………………………………………………………………………………..…………… 

Kostiumy ……………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Muzyka …………………………………………….………………………………………………………………………………………….. 

Czas trwania spektaklu ………………...……… minut 

Zapoznałam/em się z Regulaminem Przeglądu 

 

                                                                                                                 …………………....................................                                                                                                             
                                                                                                                                                         (podpis Instruktora) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

XXIII Przeglądu Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych 
 „O Tort Baby Jagi”  Miedźna` 2023 

 
 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ORAZ WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 

                                                                                                            
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika turnieju/konkursu przekazanych Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Miedźnej z s. w 

Woli dla potrzeb niezbędnych do organizacji imprezy. Wyrażam nieodpłatnie zgodę na zamieszczanie zdjęć zawierających wizerunek uczestnika 
turnieju/konkursu w materiałach rozpowszechnianych w ramach działań promocyjnych i informacyjnych GOK oraz na umieszczenie i publikację ww. zdjęć lub 

filmów na stronie internetowej www.gok.miedzna.pl, www.miedzna.pl i w gazecie „Gminne Sprawy”. 
 

                                 ………………………………….                                                                                                                                             ............................................................................... 
                                   (miejscowość, data)                                                                                                                              (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego niepełnoletniego                         

                                                                                                                                                                                uczestnika przeglądu / podpis pełnoletniego uczestnika*) 

 

INFORMACJA o przetwarzaniu Twoich danych osobowych 

 
I.Administrator danych osobowych  
Gminny Ośrodek Kultury w Miedźnej z siedzibą w Woli, ul. Pszczyńska 110,43-225 Wola. 
II. Inspektor Ochrony Danych Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować przez e-mail: iod@gok.miedzna.pl; 
telefon: 512 237 423; lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I. 
III. Cel i podstawy przetwarzania Celem przetwarzania danych osobowych Pani/Pana // Pani/Pana dziecka jest udział w imprezie oraz  promocja 
Gminnego Ośrodka Kultury w Miedźnej z s. w Woli i Gminy Miedźna (art. 6 ust. l, lit. a RODO1). 
IV. Odbiorcy danych 
Gmina Miedźna, ul. Wiejska 131, 43-227 Miedźna, miesięcznik gminy Miedźna ,,Gminne Sprawy". 
V. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych 
Dane osobowe Pani/Pana // Pani/Pana dziecka nie będą przekazywane poza teren Polski/UE Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 
VI. Okres przechowywania danych 
Dane osobowe Pani/Pana // Pani/Pana dziecka będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została 
wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych. 
VII. Twoje prawa 
Przysługuje Pani/Panu: 
a) prawo dostępu do swoich/dziecka danych oraz otrzymania ich kopii 
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich/dziecka danych 
c) prawo do usunięcia danych. 
Jeżeli Pani/Pana zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali dane osobowe Pani/Pana // Pani/Pana dziecka, możesz zażądać abyśmy je usunęli. 
d) ograniczenia przetwarzania danych 
Może Pani/Pan zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana // Pani/Pana dziecka wyłącznie do ich przechowywania lub 
wykonywania uzgodnionych działań, jeżeli Pani/Pana zdaniem mamy nieprawidłowe dane na temat Pani/Pana // Pani/Pana dziecka |lub przetwarzamy je 
bezpodstawnie; lub nie chce Pani/Pan, żebyśmy je usunęli, bo są Pani/Panu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego 
przez Pani/Pana sprzeciwu względem przetwarzania danych. 
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych 
Sprzeciw "marketingowy" 
Ma Pani/Pan prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Pani/Pana // Pani/Pana dziecka w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli 
skorzysta Pani/Pan z tego prawa - zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu. 
Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację 
Ma Pani/Pan także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Pani/Pana // Pani/Pana dziecka na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w 
celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest nam niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do 
sprawowania powierzonej nam władzy publicznej. 
Powinna Pani/Pan wtedy wskazać nam Pani/Pana szczególną sytuację, która Pani/Pana zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego 
sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać dane osobowe Pani/Pana // Pani/Pana dziecka w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas 
danych osobowych Pani/Pana // Pani/Pana dziecka są nadrzędne wobec Pani/Pana praw lub też, że dane osobowe Pani/Pana // Pani/Pana dziecka są nam 
niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 
f) prawo do przenoszenia danych 
Ma Pani/Pan prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe 
dotyczące Pani/Pana // Pani/Pana dziecka, które nam Pani/Pan dostarczył na podstawie umowy lub Pani/Pana zgody. Może też Pani/Pan zlecić nam przesłanie 
tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi; 
g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego 
Jeżeli Pani/Pan uważa, że przetwarzamy dane osobowe Pani/Pana // Pani/Pana dziecka niezgodnie z prawem może Pani/Pan złożyć w tej sprawie skargę do 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego. 
h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych 
W każdej chwili ma Pani/Pan prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody. Cofnięcie zgody nie 
będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. 
VIII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych 
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do wzięcia udziału w imprezie. 

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

      (miejscowość, data)                                                                                                                                                                          (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego niepełnoletniego                         
                                                                                                                                                                                                                       uczestnika przeglądu / podpis pełnoletniego uczestnika*) 

                                                                                                                                                                                                                             * Niepotrzebne skreślić 

 
 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzan iem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) 


