Regulamin
VII Dobrodzieńskich Konfrontacji Teatralnych
1. Organizatorem VII Dobrodzieńskich Konfrontacji Teatralnych jest Dobrodzieński
Ośrodek Kultury i Sportu.
2. Temat VII Dobrodzieńskich Konfrontacji Teatralnych jest dowolny.
3. Każdy może wziąć udział w VII Dobrodzieńskich Konfrontacjach Teatralnych – nie ma
ograniczeń wiekowych.
4. Ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną, przygotowany spektakl należy
nagrać i przesłać na dysk WeTransfer, wygenerować link i przesłać go na adres e-mail:
k.fidelus@dokis.nazwa.pl lub zgrać na płytkę/nośnik USB i dostarczyć do biura
instruktorów w Dobrodzieńskim Ośrodku Kultury i Sportu (Plac Wolności 24, 46-380
Dobrodzień).
5. Tworzywem przedstawienia może być dowolny materiał literacki dostosowany do
wieku, wrażliwości i dojrzałości artystycznej wykonawców.
6. Czas prezentacji nie może przekroczyć 30 minut.
7. Termin:
VII Dobrodzieńskie Konfrontacje Teatralne odbędą się 26 marca 2021 roku.
8. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłania przez placówkę delegującą zespół dołączonych
do regulaminu:
•

kartę zgłoszenia,

•

klauzulę informacyjną,

•

zgodę na wykorzystanie wizerunku dziecka.

9. Na zgłoszenia czekamy do 22 marca 2021 roku.
10. Wyniki zostaną umieszczone na stronie www.dokis.info oraz na stronie Facebooka
Dobrodzieńskiego

Ośrodka

Kultury

i

Sportu

(https://www.facebook.com/dokis.dobrodzien).
11. Jurorzy po zapoznaniu się z wszystkimi nadesłanymi nagraniami przedstawień wyłonią
zwycięzców VII Dobrodzieńskich Konfrontacji Teatralnych.
12. Nagrody dla laureatów zapewnia Organizator w miarę posiadanych środków
finansowych.
13. VII Dobrodzieńskie Konfrontacje Teatralne odbędą się bez udziału publiczności.

Dobrodzieński Ośrodek Kultury i Sportu
Plac Wolności 24
46-380 Dobrodzień
tel.: 34 357 53 336

zał. 1. do regulaminu VII Dobrodzieńskich
Konfrontacji Teatralnych

KONFRONTACJE TEATRALNE
KARTA ZGŁOSZENIA

………………………………………….
pieczęć szkoły

1.

Szkoła, placówka delegująca:…………………............................................

2.

Nazwa zespołu:………………………………………………………….….

3.

Imię i nazwisko nauczyciela, instruktora:…………………………………..

4.

Tytuł spektaklu:…………………………………………………………….

5.

Liczba członków zespołu:……………………………………………….….

6.

Autor scenariusza:………………………………………………………….

7.

Czas trwania spektaklu:…………………………………………………….

8.

Kategoria wiekowa:………………………………………………………...

…………………………………………..
podpis instruktora

Dobrodzieński Ośrodek Kultury i Sportu
Plac Wolności 24
46-380 Dobrodzień
tel.: 34 357 53 336

zał. 2. do regulaminu VII Dobrodzieńskich
Konfrontacji Teatralnych

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych
nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:
1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka jest Dobrodzieński
Ośrodek Kultury i Sportu, ul. Plac Wolności 24, 46-380 Dobrodzień, reprezentowany przez
Dyrektora Agnieszkę Hurnik, adres e-mail: a.hurnik@dokis.nazwa.pl zwany dalej
Administratorem;
Administrator
prowadzi
operacje
przetwarzania następujących kategorii danych osobowych uczestnika konkursu: imię
i nazwisko, data urodzenia, szkoła, klasa, adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu
oraz
imię
i
nazwisko
osoby
zgłaszającej.
2. Inspektorem danych osobowych Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka u Administratora jest
Barbara
Sośnicka,
e-mail:
iod@dokis.nazwa.pl
3. Dane osobowe Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka będą przetwarzane w celu realizacji
zadania
publicznego
w
ramach
przeprowadzenia
konkursu.
4. Odbiorcą danych osobowych Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka jest Dobrodzieński Ośrodek
Kultury i Sportu, ul. Plac Wolności 24, 46-380 Dobrodzień.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka jest
obowiązek prawny ciążący na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g,
rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych nr 2016/679), wynikający z: 4.1.
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z 17 grudnia 2013 r.
(m.
in.
art.
6,7,110,114-116,
140).
6. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do danych osobowych
Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania; przenoszenia
danych; wniesienia skargi do organu nadzorczego; cofnięcia zgody na przetwarzanie danych
osobowych.
7. Dane osobowe Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka nie będą wykorzystywane do
zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22
ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016
r.
8. Dane osobowe Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka będą przechowywane w formie, która
pozwala na zidentyfikowanie danych dotyczących ich przedmiotu przez czas nie dłuższy niż
jest to konieczne do celów, dla których dane były gromadzone lub dla których są
przetwarzane dalej. (art. 140 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
1303/2013 dnia 17 grudnia 2013 r.) z uwzględnieniem krajowych przepisów dot. archiwizacji
dokumentów.
………………………………………
Podpis rodzica/opiekuna prawnego

Dobrodzieński Ośrodek Kultury i Sportu
Plac Wolności 24
46-380 Dobrodzień
tel.: 34 357 53 336

zał. 3. do regulaminu VII Dobrodzieńskich
Konfrontacji Teatralnych

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU I PUBLIKACJĘ ZDJĘĆ
Ja, niżej podpisany/a ………………………………………………………. /imię i nazwisko/
wyrażam zgodę na nieodpłatne, nieograniczone czasowo wykorzystanie wizerunku mojego
dziecka w formie zdjęć i filmów przez Dobrodzieński Ośrodek Kultury i Sportu, w celu
umieszczenia wyników zdjęć, filmów na stronach internetowych należących do
Dobrodzieńskiego

Ośrodka

Kultury

i

Sportu

oraz

w

materiałach

marketingowych/reklamowych/promocyjnych.
………………………………………….
(podpis)
Zostałem/am poinformowany/a, że wyrażenie zgody na upublicznienie wizerunku jest
dobrowolne.
………………………………………..
(podpis)

Dobrodzieński Ośrodek Kultury i Sportu
Plac Wolności 24
46-380 Dobrodzień
tel.: 34 357 53 336

