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REGULAMIN  
 

 
 

  

    

 

 

 
 

Postanowienia ogólne 

1.Organizatorem Festiwalu Teatralnego jest Szkolne Koło Teatralne Adamantem z I Liceum 
Ogólnokształcącego im. Waleriana Łukasińskiego z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, ul. Kopernika 40. 

2. Współorganizatorem wydarzenia jest Pałac Kultury Zagłębia z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, plac 
Wolności 1.  

3. Festiwal Teatralny będzie przeprowadzony w dniu 03 czerwca 2022 r. w Pałacu Kultury Zagłębia  
oraz w bezpośredniej okolicy Pałacu. Czas trwania festiwalu wynosi 1 dzień.  

4. Ogólna kwota nagród wynosi 8000zł. 

5. Środki przeznaczone na realizację Festiwalu Teatralnego pochodzą z I Funduszu Inicjatyw 
Młodzieżowych finansowanego przez Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej. 

6. Operator wydarzenia: Fundacja Godne Życie. 

Cele wydarzenia 

1. Prezentacja dorobku artystycznego kół teatralnych działających w szkołach i ośrodkach kultury  
w Dąbrowie Górniczej. 

2. Dofinansowanie kół teatralnych. 

3. Ukazanie form teatralnych jako atrakcyjnych zajęć dla młodzieży. 
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4. Promowanie działań teatralnych w mieście przez młodzież. 

5. Stworzenie możliwości wymiany doświadczeń w pracy artystycznej i wychowawczej pomiędzy 
szkołami i ośrodkami kultury. 

Założenia programowe 

1. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. 

2. W przeglądzie teatralnym mogą uczestniczyć grupy teatralne ze szkół podstawowych, 
ponadpodstawowych oraz ośrodków kultury z całej Polski – od 6 klasy szkoły podstawowej do klas 
maturalnych.  

3. Do przeglądu zostanie zakwalifikowanych 16 młodzieżowych grup w dwóch kategoriach: (8 grup  
w kategorii uczniowie szkół podstawowych i 8 grup w kategorii uczniowie szkół ponadpodstawowych). 

4. W przypadku grup działających w ośrodkach kultury i składających się z uczniów uczęszczających 
zarówno do szkół podstawowych, jak i ponadpodstawowych o zakwalifikowaniu do danej kategorii 
decyduje Opiekun grupy i zaznacza te informacje na karcie zgłoszenia. 

5. Każda szkoła / placówka może zgłosić tylko jedną grupę teatralną.  

Przebieg wydarzenia 

1.Festiwal Teatralny będzie składał się z dwóch części: 
a) przegląd teatralny 
b) parada teatralna. 

Przegląd teatralny 

1. Każda grupa teatralna zakwalifikowana do udziału w festiwalu dokonuje inscenizacji jednego 
przedstawienia. 

2. Zespoły teatralne powinny liczyć co najmniej kilka osób, nie dopuszcza się monodramatów, 
ponieważ przedstawienie powinno być wynikiem pracy zespołowej. 

3. Formy spektaklu nie jest narzucona, dopuszcza się krótkie adaptacje dramatu, montaże poetyckie, 
spektakle autorskie, realizacje nawiązujące do kabaretu itp. Przy doborze repertuaru i jego 
opracowaniu teatralnym (tworzenie scenariusza, scenografia, reżyseria, muzyka, ruch) należy 
kierować się zarówno walorami artystycznymi i wychowawczymi utworów, jak i własną inwencją 
artystyczną oraz możliwościami wykonawczymi zespołów). 

4. Spektakle nie mogą zawierać wulgaryzmów oraz rekwizytów zagrażających życiu lub zdrowiu. 

5. Zgłoszenie do przeglądu teatralnego jest jednoznaczne z oświadczeniem grup teatralnych, że mają 
uregulowane kwestie praw autorskich (ewentualne opłaty z tytułu zawartych umów licencyjnych 
pokrywają grupy teatralne uczestniczące w Festiwalu).  

6. 8 grup złożonych z młodzieży starszej wystąpi w Piwnicy Teatralnej Pałacu Kultury Zagłębia. 

7. 8 grup młodszych wystąpi w Sali Teatralnej Pałacu Kultury Zagłębia. 

8. Czas trwania występu wynosi od 20 do 25 minut. 

9.Czas na montaż oraz demontaż scenografii wynosi w sumie 10 minut.  Przygotowanie scenografii  
oraz montaż i demontaż scenografii leży po stronie grup teatralnych. 

10. Preferowane są spektakle z niezbyt skomplikowanymi wymogami technicznymi  
oraz oświetleniem.  
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11. Po zakwalifikowaniu do udziału w wydarzeniu Opiekunowie grup teatralnych będą mogli 
przedyskutować możliwości techniczne sceny z Organizatorem wydarzenia.  

12. Każda grupa teatralna jest zobowiązana do przyprowadzenia własnej publiczności np. uczniów, 
rodziców lub innych osób. 

13. Maksymalna ilość osób, która może reprezentować jedną placówkę („aktorzy” i widownia  
oraz Opiekun), wynosi:  

- 11 osób dla grup występujących w Piwnicy Teatralnej 

- 30 osób dla grup występujących w Sali Teatralnej  

14. Publiczność powinna być ubrana w ciekawe kostiumy. 

Parada teatralna 

1. Każda grupa zakwalifikowana do udziału w konkursie jest zobowiązana do uczestnictwa  
wraz z własną publicznością w paradzie teatralnej.  

2. Wstęp na paradę teatralną mają zaproszeni goście, członkowie społeczności szkolnej i ich rodziny. 

3. Do udziału w paradzie teatralnej każda grupa może zaprosić dowolną ilość osób (parada nie 
obejmuje limitu uczestników uwzględnionego w warunkach uczestnictwa w przeglądzie teatralnym). 
Opiekun każdej grupy teatralnej jest zobowiązany do sporządzenia listy osób uczestniczących w 
paradzie 
i dostarczenie jej do Organizatora. Termin dostarczenia listy zostanie uzgodniony przez Organizatora  
z Opiekunami grup teatralnych.  

4. Warunkiem udziału w paradzie teatralnej jest założenie ciekawego kostiumu. 

5. Nad organizacją grup uczestniczących w paradzie teatralnej nadzór sprawuje Opiekun z ramienia 
każdej zakwalifikowanej placówki. 

6. Parada odbędzie się ulicami Dąbrowy Górniczej w bezpośrednim sąsiedztwie I Liceum 
Ogólnokształcącego im. Waleriana Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej i Pałacu Kultury Zagłębia. 

Zgłoszenia 

1. Aby wziąć udział w wydarzeniu Opiekun powinien poprawnie wypełnić kartę zgłoszeniową  
oraz podpisać zgody na przetwarzanie jego danych i akceptację regulaminu. 

2. Opiekun wysyła kartę zgłoszenia na adres: skt.adamantem@gmail.com  

3. O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń. 

4. Ostateczny termin zgłoszeń upływa w dniu 29 kwietnia br. o godzinie 22:00. 

5. Każda placówka może nadesłać zgłoszenie tylko jednej grupy teatralnej. 

6. Informacja o zakwalifikowaniu do Festiwalu Teatralnego zostanie przekazana grupom 
zainteresowanym. 

7. Oświadczenia składa Opiekun grupy u Organizatora przed rozpoczęciem Festiwalu Teatralnego  
w I Liceum Ogólnokształcącym im. W. Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej, ul. Kopernika 40 do 
dnia 10 maja 2022 r.  

8. Zakwalifikowana grupa zobowiązana jest do jak najszybszego przesłania materiałów informacyjnych 
dla potrzeb realizacji wydarzenia, w tym: 
- aktualnej noty o twórcach,  

mailto:skt.adamantem@gmail.com
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- noty o treści spektaklu, 
 - obsady. 
 
Nagrody 
 
1.Każda grupa teatralna otrzyma nagrodę finansową w wysokości 500 złotych na rozwój własnych 
działań. 

2. W przypadku mniejszej ilości zgłoszeń od określonej w regulaminie reszta kwoty przeznaczona  
na nagrody przechodzi na własność SKT Adamantem z I Liceum Ogólnokształcącego im. Waleriana 
Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej. 

3. Warunkiem przyznania nagrody jest wykonanie obydwu zadań określonych w regulaminie (udział  
w przeglądzie teatralnym i paradzie teatralnej). 

4. Nagrody zostaną wręczone po zakończeniu parady teatralnej. 

Postanowienia końcowe  

1. W związku z pandemią wirusa SARS-COV-2 Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania 
obowiązujących obostrzeń sanitarno-epidemicznych. 

2. Zespoły zakwalifikowane do uczestnictwa w Festiwalu Teatralnym przyjmują do wiadomości, 
 że w przypadku odwołania wydarzenia z powodu (spełniającego kryteria siły wyższej  
w rozumieniu prawa cywilnego) nie będą zgłaszać wobec Organizatora żadnych roszczeń.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo dokonania zmian związanych z realizacją Festiwalu Teatralnego 
wynikających z epidemii SARS-COV-2 lub innych przyczyn spełniających kryteria siły wyższej  
w rozumieniu prawa cywilnego. 

4. Przystąpienie do Festiwalu Teatralnego jest jednoznaczne z oświadczeniem wszystkich Uczestników 
grup, że: 
- zapoznali się z Regulaminem i akceptują zawarte w nim warunki uczestnictwa, 
- zgadzają się na przetwarzanie danych osobowych w celach postępowania konkursowego, 
- wyrażają zgodę na uwiecznianie i publikowanie wizerunku członków zespołu w dokumentacji 
fotograficznej i filmowej w celach promocyjnych i archiwalnych Festiwalu Teatralnego. 
 
 
Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/79 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) – dalej RODO, informujemy, że: 

1. Administratorem podanych przez Ciebie danych osobowych, będzie I Liceum 
Ogólnokształcące im. Waleriana Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej z siedzibą; 41-300 
Dąbrowa Górnicza,  
ul. Kopernika 40 reprezentowane przez Dyrektora mgr Beata Bończak 

2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: Pan Łukasz Więckowski, adres e-mail: 
biuro@lumiconsulting.pl, tel. 503 038 001  

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celach i terminach: 

a. W celu zgłoszenia uczestników do udziału w Festiwalu Teatralnym niezbędne będą dane: 
imię i nazwisko Nauczyciela typującego uczestników (Opiekuna grupy) z danej placówki 
oświatowej lub kulturalnej – dane będą przetwarzane przez 5 lat + rok bieżący; 

b. W celu poinformowania o ewentualnej kwalifikacji do udziału w Festiwalu Teatralnym 
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niezbędne będą dane: imię, nazwisko, nr telefonu, adres e-mail Opiekuna grupy - dane 
będą u nas przetwarzane 5 lat  + rok bieżący; 

c. Podczas wydarzenia mogą być wykonywane zdjęcia lub nagrania wideo, na których może 
zostać utrwalony wizerunek uczestników. Zdjęcia lub nagrania wideo mogą być następnie 
wykorzystane i publikowane przez Organizatora i Współorganizatora Festiwalu 
Teatralnego za pośrednictwem dowolnego medium, w tym w wersji elektronicznej w 
globalnej sieci WWW (internet), mediach społecznościowych oraz w formie drukowanej. 
Materiały zbierane są w celu promocji działalności Organizatora i współorganizatora, 
upowszechniania kultury oraz w celach archiwizacyjnych. W każdym momencie 
uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec wykorzystania 
materiałów z jego wizerunkiem. 

4. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych 
przez Ciebie danych osobowych. Przestaniemy przetwarzać podane przez Ciebie dane w tych 
celach, chyba, że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla 
nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, 
praw  
i wolności, lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia  
lub obrony roszczeń. 

5. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych 
przez Ciebie danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego 
prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu. 

6. Twoje dane nie będą ujawniane innym podmiotom.  

7. Zgodnie z RODO przysługuje Ci: 

a. Prawo dostępu do swoich danych; 

b. Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 

c. Prawo do usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania; 

d. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 

e. Prawo do przenoszenia danych; 

f. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO). 

8. Podanie danych jest dobrowolne, ale ich nie podanie będzie skutkowało brakiem możliwości 
uczestnictwa w Festiwalu Teatralnym.    

9. Informujemy, że podane przez Ciebie dane nie będą wykorzystane do podejmowania decyzji  
w sposób zautomatyzowany, z uwzględnieniem profilowania. 

 

10. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać kontaktując się z Organizatorem:  
 
Ewa Pawik – instruktor teatralny Pałacu Kultury Zagłębia i opiekun Szkolnego Koła Teatralnego 
Adamantem – I Liceum Ogólnokształcącego im. Waleriana Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej 
32 262 30 93 
e-mail: skt.adamantem@gmail.com 
 
Kacper Szymankiewicz – lider projektu, przedstawiciel młodzieży   
tel. 690 551 212  
e-mail: skt.adamantem@gmail.com 
 
 
 
 

 

mailto:skt.adamantem@gmail.com
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KARTA ZGŁOSZENIA PLACÓWKI 

 
 

  

   

 

 

Pieczęć szkoły / instytucji                        

NAZWA GRUPY  
 

NAZWA SZKOŁY/PLACÓWKI 
ADRES, NUMER TELEFONU, E-MAIL 
 

 

OPIEKUN GRUPY I NUMER 
TELEFONU OPIEKUNA 

 

LICZEBNOŚĆ GRUPY  
WRAZ Z OPIEKUNEM  

 

TYTUŁ ORAZ AUTOR SZTUKI 
  

 

GATUNEK / RODZAJ 
PRZEDSTAWIENIA TEATRALNEGO 

 

CZAS TRWANIA SPEKTAKLU 
 

 

 

………………………………………                                                                    ………………………………………….  
Miejscowość, data                                                                                   Podpis Opiekuna grupy 

                                                                                          ………………………………………………… 



7 
 

Dyrektor szkoły / instytucji 
(pieczęć imienna i podpis) 

 
OŚWIADCZENIE OPIEKUNA GRUPY 

Oświadczam, iż zapoznałem/am się i akceptuję postanowienia regulaminu Festiwalu Teatralnego. 

 ..............................................................................  
data i podpis Opiekuna grupy 

 

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie moich danych osobowych w celu organizacji Festiwalu 
Teatralnego. 

 ....................................................................... 
data i podpis Opiekuna grupy 

 
Wyrażam zgodę na uwiecznianie i publikowanie mojego wizerunku w dokumentacji fotograficznej i filmowej  
w celach promocyjnych i archiwalnych Festiwalu Teatralnego. 

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

data i podpis Opiekuna grupy 

 


