REGULAMIN
Przeglądu Małych Form Teatralnych
SCENERIADA 2019
Przegląd Małych Form Teatralnych SCENERIADA 2019 odbywa się w ramach obchodów
Międzynarodowego Dnia Teatru oraz przygotowań do obchodów 450-lecia Unii Lubelskiej,
a także 200. rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki i ma charakter prezentacji dorobku
artystycznego dziecięcych i młodzieżowych grup teatralnych. Organizator pozostawia dowolność
w wyborze tematyki wystąpień scenicznych. Dopuszczalne są dowolne małe formy realizacji,
tj. etiuda, teatr cieni, pantomima.
§1
Postanowienia ogólne
Cele:
1. Prezentacja dorobku artystycznego dziecięcych i młodzieżowych grup teatralnych.
2. Rozwijanie uzdolnień twórczych i doskonalenie umiejętności recytatorskich.
3. Wzbogacanie doświadczeń scenicznych.
4. Szerzenie kultury żywego słowa oraz doskonalenie umiejętności obserwacji, świadomego
odbioru i oceny przedstawień scenicznych.
5. Zachęta do poszukiwań teatralnych i inspiracja do dalszej pracy twórczej.
6. Integracja środowiska rówieśniczego.
Organizatorem Przeglądu Małych Form Teatralnych SCENERIADA 2019
jest Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice”.
Prezentacje odbędą się w głównej siedzibie Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice”,
przy ul. Krańcowej 106, 20-320 Lublin, w dniu 14.05.2019 (wtorek) od godz. 9:00.
Informacje dotyczące PMFT SCENERIADA 2019 znajdują się na stronie internetowej
Organizatora: http://www.ddkbronowice.pl/ w zakładce KONKURSY.
§2
Założenia programowo-organizacyjne
Zgłoszenia:
1. W Przeglądzie mogą brać udział amatorskie grupy teatralne tworzone przez dzieci i młodzież
w wieku szkolnym, działające w szkołach, domach kultury, ogniskach kultury i parafiach.
2. Zespół zgłaszający chęć udziału w Przeglądzie Małych Form Teatralnych SCENERIADA 2019
zobowiązany jest do złożenia karty zgłoszeniowej.
3. Karty uczestnictwa należy złożyć do 08.05.2019 r. osobiście w sekretariacie Dzielnicowego
Domu Kultury „Bronowice” (ul. Krańcowa 106, 20-320 Lublin) lub wysłać podpisany skan
na adres mailowy: dzialprogramowy@ddkbronowice.pl
4. W przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń Organizator zastrzega sobie prawo
do odwołania Przeglądu.
5. O kolejności prezentacji decyduje Organizator.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie lub spornych decyduje Organizator.

Pokazy spektakli:
1. Jeden zespół może wystawić tylko jedną małą formę.
2. Czas wystąpienia może trwać maksymalnie 15 minut.
3. Czas przeznaczony na montaż techniczny spektaklu nie powinien przekraczać 10 minut.
4. Organizatorzy zapewniają pomoc pracowników w obsłudze sprzętu podczas przedstawienia.
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§3
Organizacja Przeglądu
Prezentacje w ramach Przeglądu Małych Form Teatralnych SCENERIADA 2019 odbędą się
we wtorek, 14.05.2019 r. w sali tanecznej Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice”.
W razie zgłoszeń przekraczających możliwości organizacyjne Przegląd odbędzie się w ciągu
dwóch dni.
Osobą kontaktową w sprawie Przeglądu jest pani Małgorzata Karpińska, telefon kontaktowy:
81 442 70 75.
Scenografię do przedstawień każda grupa zapewnia we własnym zakresie i nie jest ona
obowiązkowa.
Organizator dysponuje sprzętem nagłośnieniowym, którym można odtwarzać podkłady
dźwiękowe i piosenki. Nośniki audio akceptowane przez sprzęt ośrodka to pendrive z danymi
w formacie MP3 oraz płyty CD.
W trakcie przeglądu obsługą nagłośnienia zajmuje się pracownik Dzielnicowego Domu Kultury
„Bronowice”.
W trakcie PMFT SCENERIADA 2019 zostanie wykonana fotorelacja, która następnie zostanie
zamieszczona na stronie internetowej Organizatora: http://www.ddkbronowice.pl/

Dostarczenie karty zgłoszenia Przeglądu Małych Form Teatralnych SCENERIADA 2019
jest równoznaczne z akceptacją regulaminu i wyrażeniem zgody na publikację zdjęć na stronie
Organizatora.
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Dane osobowe opiekunów grup są wykorzystywane na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych,
w tym Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000), rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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 („RODO”).
Administratorem danych osobowych jest Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice” z siedzibą przy ul. Krańcowej
106, 20-320 Lublin, wpisany do Rejestru Instytucji Kultury, dla których organizatorem jest Gmina Lublin
pod numerem 02, NIP: 946 18 30 856, adres strony internetowej: www.ddkbronowice.pl, tel./fax: 81 744 16 38,
adres e-mail: sekretariat@ddkbronowice.pl.
Dane zbierane od opiekunów grup, tj. imię, nazwisko oraz dane szkoły/placówki zgłaszającej (zakładu pracy)
są zbierane na podstawie wyrażonej na karcie zgłoszenia zgody i przetwarzane w celu przeprowadzenia Przeglądu
Małych Form Teatralnych SCENARIADA 2019 i wszystkich czynności z tym związanych, w tym: przyznania
nagród i wręczenia dyplomów.
Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim, w tym także nie będą przekazywane poza Europejski
Obszar Gospodarczy.
W przypadku naruszenia Regulaminu Przeglądu, naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa,
dane osobowe mogą zostać udostępnione organom wymiaru sprawiedliwości, zgodnie z Ustawą o ochronie danych
osobowych.
W dowolnej chwili mają Państwo prawo wglądu oraz do zmiany swoich danych osobowych. Ponadto przysługuje
Państwu prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych i usunięcia ich z naszej bazy.
Przysługuje Państwu także prawo do żądania ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania i przeniesienia danych. W przypadku naruszenia jakichkolwiek zapisów Ustawy o ochronie danych
osobowych, mogą Państwo ponadto wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
W Dzielnicowym Domu Kultury „Bronowice” został powołany Inspektor Ochrony Danych Osobowych.
W przypadku wszelkich wątpliwości związanych z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych, mogą
się Państwo skontaktować się z nim drogą elektroniczną pod adresem: l.drozd@ddkbronowice.pl, telefonicznie
pod numerem 81 444 00 14 lub pocztą tradycyjną na adres Administratora danych z dopiskiem „IODO”.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres jednego miesiąca od dnia prezentacji formy teatralnej.
Podanie danych osobowych jest wymogiem koniecznym warunkującym udział w Przeglądzie. Konsekwencją
niepodania danych osobowych będzie niemożność udziału w Przeglądzie.

