REGULAMIN
I WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU MONODRAMU

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:
1.1. Organizatorem konkursu jest Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Świlczy z siedzibą
w Trzcianie, 36-071 Trzciana 353C, tel.: 17 851 44 38, e-mail: gcksir1212@gmail.com.
1.2. Konkurs jest realizowany w formule online. Trwa od 1 lutego do 5 marca 2021 roku.
1.3. Uczestnicy biorąc udział w konkursie oświadczają, że zapoznali się z niniejszym Regulaminem
i akceptują jego postanowienia.

2. CELE PRZEGLĄDU
2.1. Popularyzacja monodramu jako szczególnej formy twórczości teatralnej.
2.2. Pobudzanie kreatywności i rozwijanie świadomości ciała jako narzędzia pracy aktora.

3. ZGŁOSZENIA
3.1. Konkurs rozegrany zostanie w 4 kategoriach wiekowych (decyduje rok urodzenia):
3.1.1. Kategoria 1 – dzieci młodsze (4-8 lat),
3.1.2. Kategoria 2 – dzieci starsze (9-13 lat),
3.1.3. Kategoria 3 – młodzież (14-18 lat),
3.1.4. Kategoria 4 – dorośli (>18 lat).
3.2. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy województwa podkarpackiego.
3.3. Monodram powinien być zaprezentowany w języku polskim. Jeśli tekst objęty jest prawami autorskimi,
Uczestnik konkursu musi uzyskać zgodę autora na jego wykorzystanie. Organizator nie odpowiada za użycie
tekstów bez zgody ich autorów.
3.4. Zgłoszenie udziału w konkursie polega na przesłaniu karty zgłoszenia (załącznik nr 1 do Regulaminu),
podpisanej przez Uczestnika (a w przypadku osób niepełnoletnich – Opiekuna prawnego) klauzuli
informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych (dla pełnoletnich Uczestników – załącznik nr 3
do Regulaminu, dla niepełnoletnich – załącznik nr 2 do Regulaminu), fotografii Uczestnika oraz nagrania
video.
3.4.1. Karta zgłoszenia powinna być w całości wypełniona literami drukowanymi, dokładnie według punktów.
Wypełnienie pismem nieczytelnym dyskwalifikuje kartę zgłoszenia.
3.4.2. Przesłane nagranie video powinno zawierać jedno nagranie o maksymalnym czasie trwania 7 minut.
Format pliku mp4, rozdzielczość maksymalna HD720-1280x720, minimalna SVGA-800x600 dpi, układ
poziomy.
3.4.3. Prawidłowo wypełnioną kartę zgłoszenia, klauzulę informacyjną wraz z fotografią
i nagraniem video należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 lutego 2021 r. mailem na
adres: gcksir1212@gmail.com. Tytuł maila: „I Wojewódzki Konkurs Monodramu – zgłoszenie”.
3.4.4. Wszystkie prawidłowo przesłane zgłoszenia Uczestników otrzymają potwierdzenie mailowe o udziale
w konkursie.
3.5. Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie przez Organizatora wizerunku – zdjęcia oraz zgłoszonego
nagrania
video
i
przenoszą
na
Organizatora
w
zakresie
nieograniczonym czasowo
i terytorialnie wszelkie prawa do korzystania i rozporządzania wizerunkiem, zdjęciem oraz nagraniem video.
Powyższe prawa przechodzą na Organizatora z chwilą dokonania zgłoszenia do udziału w Przeglądzie.

4. PRZEBIEG KONKURSU
4.1. Konkurs będzie składał się z czterech etapów:
4.1.1. Od 1 lutego do 26 lutego 2021 roku – przyjmowanie zgłoszeń od Uczestników konkursu,
4.1.2. 1 marca 2021 roku – publikacja zgłoszonych do konkursu monodramów na kanałach Organizatora
w serwisach Youtube i Facebook,
4.1.3. Od 1 marca do 3 marca 2021 roku – obrady Jury,
4.1.4. 5 marca 2021 roku – Finał konkursu w formie transmisji online z ogłoszeniem i omówieniem wyników.

5. KRYTERIA OCENY
5.1. Ocenie Jury podlegać będą:
5.1.1. warsztat aktorski: dykcja, ruch, interpretacja tekstu,
5.1.2. adaptacja tekstu,
5.1.3. szukanie nowych, niebanalnych form wyrazu artystycznego,
5.1.4. oprawa plastyczna i muzyczna spektaklu,
5.1.5. ogólny wyraz artystyczny.

6. WYŁONIENIE ZWYCIĘZCÓW
6.1. Spośród zgłoszonych Uczestników Jury konkursu wyłoni zwycięzców w kategoriach wiekowych zgodnie
z pkt 3.1.
6.2. Organizator zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu w danej kategorii wiekowej, w przypadku
niewystarczającej liczby zgłoszeń (minimum 4 zgłoszenia w każdej kategorii).

7. NAGRODY
7.1. Zwycięzcy w każdej kategorii otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez Organizatora. Dla wszystkich
Uczestników Organizator przewiduje dyplomy.

8. INNE POSTANOWIENIA
8.1. Wszystkie sprawy nieujęte w Regulaminie rozstrzyga Organizator.

ZAŁĄCZNIK 1.
Karta zgłoszeniowa do I Wojewódzkiego Konkursu Monodramu

PROSIMY O WYPEŁNIENIE FORMULARZA DRUKOWANYMI LITERAMI

Imię i nazwisko Uczestnika

Adres zamieszkania

Data urodzenia

Numer telefonu
Numer telefonu Opiekuna
(dotyczy niepełnoletnich)

Adres e-mail

Tytuł monodramu

Krótki opis

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem konkursu i akceptuję wszystkie jego punkty.

Data
Podpis Uczestnika
Podpis Opiekuna
(dotyczy niepełnoletnich)

ZAŁĄCZNIK 2

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (uczestnik niepełnoletni)
Na podstawie 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 (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych osobowych).
I.

Świadomie i dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich oraz mojego
dziecka biorącego udział w I Wojewódzkim Konkursie Monodramu przez administratora:
Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Świlczy z siedzibą w Trzcianie, 36-071 Trzciana 353C,
tel. 17 85 14 438, e-mail gcksir1212@gmail.com.

II. Jak również udzielam zgody na rozpowszechnianie wizerunku utrwalonego podczas konkursu za
pomocą technik fotograficznych i nagraniowych. Administrator zastrzega sobie prawo dokumentowania
i późniejszego wykorzystania zdjęć, prezentacji, publikacji (bez wypłacania honorariów) w mediach
dokumentujących i promujących działalność Gminnego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Świlczy
z siedzibą w Trzcianie (strona www.swilcza.com.pl, Facebook GCKSiR w Trzcianie, Kwartalnik
Trzcionka).
III. Jednocześnie zostałem/am poinformowany/a, że:
1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się
pisemnie na adres siedziby administratora.
2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest moja zgoda (zgoda opiekuna prawnego).
3. Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym na podstawie
obowiązujących przepisów prawa, a także podmiotom, z którymi administrator zawarł umowy
powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług świadczonych na jego rzecz
(obsługa prawna, informatyczna itp.).
4. Dane osobowe będą przetwarzane do ewentualnego odwołania zgody, a po takim odwołaniu przez
okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego.
5. Mam prawo żądania dostępu do danych osobowych (danych osobowych mojego dziecka), ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz
prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
6. Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uznam, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
7. Mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na
zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego wyżej celu.

……………………………………………………………………….
Data i podpis rodziców, opiekunów prawnych

ZAŁĄCZNIK 3
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (uczestnik pełnoletni)
Na podstawie 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 (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych osobowych).
I.

Świadomie i dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu
niezbędnym do organizacji I Wojewódzkiego Konkursu Monodramu przez administratora:
Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Świlczy z siedzibą w Trzcianie, 36-071 Trzciana 353C,
tel. 17 85 14 438, e-mail gcksir1212@gmail.com.

II. Jak również udzielam zgodę na rozpowszechnianie wizerunku utrwalonego podczas konkursu za
pomocą technik fotograficznych i nagraniowych. Organizator zastrzega sobie prawo dokumentowania
i późniejszego wykorzystania zdjęć, prezentacji, publikacji (bez wypłacania honorariów) w mediach
dokumentujących i promujących działalność Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Świlczy
z siedzibą w Trzcianie (strona www.swilcza.com.pl, Facebook GCKSiR w Trzcianie, Kwartalnik
Trzcionka).
III. Jednocześnie zostałem/am poinformowany/a, że:
1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pisemnie
na adres siedziby administratora.
2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest moja zgoda.
3. Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym na podstawie
obowiązujących przepisów prawa, a także podmiotom, z którymi administrator zawarł umowy
powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług świadczonych na jego rzecz
(obsługa prawna, informatyczna itp.).
4. Dane osobowe będą przetwarzane do ewentualnego odwołania zgody, a po takim odwołaniu przez
okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego.
5. Mam prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania.
6. Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uznam, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
7. Mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na
zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego wyżej celu.

……………………………………………………………………….
Data i czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę

