
XXV Przegląd Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych
„PAJACE”

Dębica 2023
REGULAMIN

I ORGANIZATOR:
Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy
Wydział  Kultury,  Turystyki,  Sportu i  Promocji  Starostwa Powiatowego
w Dębicy

II TERMIN I MIEJSCE:
20 kwietnia 2023 r. – uczniowie szkół podstawowych
21 kwietnia 2023 r. – uczniowie szkół ponadpodstawowych 
Dom  Kultury  „Śnieżka”  Miejskiego  Ośrodka  Kultury  w  Dębicy
(ul. Bojanowskiego 18, 39-200 Dębica)

III CELE:
1. Przegląd  twórczości  dziecięcych  i  młodzieżowych  zespołów

teatralnych z województwa podkarpackiego.
2. Możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy zespołami, twórczych

rozmów, zdobywania doświadczenia.
3. Integracja  środowiska  amatorskiego  ruchu  teatralnego

województwa podkarpackiego.
4. Aktywizacja dzieci i młodzieży.
5. Promowanie sztuki i edukacji teatralnej.

IV WARUNKI UCZESTNICTWA:
1.  W przeglądzie uczestniczyć mogą zespoły z  terenu województwa

podkarpackiego, ze  szkół,  placówek  kultury,  świetlic,  bibliotek,
prezentujące dowolna formę teatralną (niedopuszczalna jest forma
kabaretowa)  w  dwóch  kategoriach  wiekowych:  uczniowie  szkół
podstawowych oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych.



2. Czas trwania prezentacji konkursowej: do 40 minut. Czas montażu
scenografii i przygotowania nie może przekroczyć 20 minut.

3. Warunkiem  udziału  w  Konkursie  jest  przesłanie  czytelnie
wypełnionej karty zgłoszenia oraz nagrania spektaklu (nagranie na
płycie,  bądź  link  do  nagrania  zamieszczonego  na  platformie
YouTube,  Dropbox,  Wetransfer,  bądź  dysku  Google,)
w nieprzekraczalnym terminie do 28 marca br. pocztą tradycyjną lub
elektroniczną (Dom Kultury „Śnieżka”, ul. Bojanowskiego 18, 39-200
Dębica, e-mail: konkursy@mokdebica.pl)

4. Przesłane nagrania pozwolą na przeprowadzenie eliminacji, podczas
których komisja kwalifikacyjna wybierze zespoły, które zaprezentują
swoje spektakle podczas konkursu.

5. Kwalifikacja do udziału w przeglądzie finałowym dokonana będzie
do 3 kwietnia br. 

6. Lista  zespołów  zakwalifikowanych  oraz  późniejszy  harmonogram
przeglądu zostaną podane na stronie: www.mokdebica.pl 

7. Zakwalifikowane  zespoły  przesyłają  3  fotografie  prezentowanego
spektaklu oraz informacje o zespole.

8. Zakwalifikowanych  uczestników Przeglądu  obowiązuje  akredytacja
w  wysokości  10  zł  od  każdej  występującej  osoby,  którą  należy
wpłacić w kasie Domu Kultury „Śnieżka” w dniu występu. 

9. Zespoły przyjeżdżają na koszt instytucji delegujących.
10. Zgłoszenie udziału w Przeglądzie jest równoznaczne z wyrażeniem

zgody na nieodpłatne prawo do rejestracji dowolną techniką zapisu
oraz wykorzystanie zarejestrowanego materiału.

11. Opłaty z tytułu zawartych umów licencyjnych o wykorzystanie praw
autorskich pokrywają zespoły uczestniczące w konkursie.

V WARUNKI TECHNICZNE ORAZ SPRAWY ORGANIZACJNE

1. Organizator  dysponuje  salą  widowiskową  (z  nagłośnieniem  oraz
oświetleniem) o wymiarach: scena 7,40 m x 5,40 m;  proscenium
2,10 m.

2. Organizator  nie  zapewnia  elementów  scenografii  (z  wyłączeniem
krzeseł, stołów – po wcześniejszym uzgodnieniu).

http://www.mokdebica.pl/
mailto:konkursy@mokdebica.pl


3. Istnieje  możliwość  skorzystania  z  fortepianu  lub  pianina
elektrycznego po wcześniejszym zgłoszeniu. 

4. Uczestnicy  przeglądu  proszeni  są  o  uczestniczenie  we  wszystkich
prezentacjach  oraz  omówieniach  spektakli  celem  wymiany
doświadczeń.

VI KRYTERIA OCENY I NAGRODY:

1. Spektakle oceniać będzie profesjonalna komisja artystyczna.
2. Ocenie podlegać będą: dobór repertuaru, dostosowanie tematyki do
wieku, prawdziwość przekazu, reżyseria,  gra aktorska, ruch sceniczny,
scenografia, kostiumy, muzyka oraz ogólny wyraz artystyczny.
3. Zespoły uczestniczące w Przeglądzie otrzymają pamiątkowe dyplomy, 
laureaci otrzymają nagrody i dyplomy.
4. Decyzja jury jest ostateczna i niepodważalna.

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.

Szczegółowych informacji udziela:
Dominika Migoń-Madura
dominika.migon@mokdebica.pl
tel. 510394981

mailto:dominika.migon@mokdebica.pl


XXV Przegląd Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych 
„PAJACE”
Dębica 2023

KARTA ZGŁOSZENIA

1. ZESPÓŁ:  - nazwa .................................................................................................
                  ..................................................................................................
     - ilość osób ............................................................................................
     - kategoria wiekowa …………………………………………………………………………

2. INSTYTUCJA PATRONUJĄCA:  
     - nazwa ..................................................................................................

      - adres/tel./mail  ....................................................................................    
          .............................................................................................................

3. SPEKTAKL:  - tytuł ................................................................................................
        - autor scenariusza ............................................................................
        - reżyseria ..........................................................................................
        - muzyka ............................................................................................
        - scenografia .....................................................................................

                      - inni twórcy ………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………..

        - czas trwania ....................................................................................

4. POTRZEBY TECHNICZNE: ...................................................................................
     ............................................................................................................................
     ............................................................................................................................
     czas na montaż ...............................  czas na demontaż.........................
 
5. KRÓTKA INFORMACJA O SPEKTAKLU: 
     ............................................................................................................................
     ............................................................................................................................
     ............................................................................................................................

6. IMIĘ I NAZWISKO INSTRUKTORA, NUMER TELEFONU, MAIL:
..........................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………….

                                      …..………………………….........................................................
podpis instruktora oraz pieczęć instytucji delegującej



KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE KONKURSU
ORGANIZOWANEGO PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W DĘBICY

W związku  z  udziałem  w  konkursie  spełniając  wymogi  Rozporządzenia  Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE,  zwanego  dalej
„Rozporządzeniem”, informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Kultury
w  Dębicy  z  siedzibą:  ul.  Sportowa  28,  39-200  Dębica,  tel.  14  680  93  60,  e-mail:
mok@mokdebica.pl, zwany Organizatorem.
2. W sprawach związanych z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt
z inspektorem ochrony danych osobowych, e-mail:  iodo@mokdebica.pl .
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu,
w  tym  do  opublikowania  danych  osobowych  zwycięzców  na  stronie  internetowej
Organizatora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i lit. F Rozporządzenia.
4.  Podanie  danych  osobowych  jest  konieczne  w  celu  określonym  w  pkt  3  dla
przeprowadzenia  konkursu,  a  konsekwencją  niepodania  danych  osobowych  będzie
brak możliwości udziału w konkursie.
5. Organizator przetwarza następujące kategorie danych osobowych: imię
i  nazwisko  (ew.  nr  telefonu,  uczestnika,  rodzica/opiekuna  prawnego  uczestnika
konkursu.
6.  Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy od dnia zakończenia
konkursu.
7. Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym na
podstawie  obowiązujących  przepisów  prawa,  a  także  podmiotom,  z  którymi
Organizator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją
usług świadczonych na jego rzecz.
8.  Dane  osobowe  nie  będą  przetwarzane  w  sposób  zautomatyzowany,  w  tym
profilowane.
9.  Posiada  Pani/Pan  prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych  oraz  prawo  ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
prawo  wniesienia  sprzeciwu,  prawo  do  cofnięcia  zgody  na  przetwarzanie  danych
osobowych w dowolnym momencie oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.



………………………..
miejscowość i data

……………………………………………
imię i nazwisko uczestnika konkursu

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU
I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA

1. Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na nieodpłatne utrwalenie i wykorzystanie
wizerunku mojego  dziecka  poprzez  upowszechnianie  zdjęć  i  materiałów filmowych
celem promowania działalności kulturalnej instytucji na portalach społecznościowych,
na stronie internetowej, tablicach informacyjnych. Podstawa prawna: art. 81- ochrona
wizerunku- ustawa z dn. 4 lutego o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U.
z 2019 r. poz. 1231.). 

…………………………………….
podpis rodzica lub prawnego opiekuna

2.  Wyrażam  /  nie  wyrażam  zgody*  na  przetwarzanie  moich  danych  i  danych
osobowych  mojego  dziecka  zawartych  w  Karcie  zgłoszenia  przez  Miejski  Ośrodek
Kultury w Dębicy, dla potrzeb uczestnictwa w konkursie.

…………………………………….
podpis rodzica lub prawnego opiekuna

3.  Oświadczam,  że  zapoznałam/em  się  z  Regulaminem  uczestnictwa  w  konkursie
organizowanym przez Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy oraz z Klauzulą informacyjną
dla uczestników konkursu.

…………………………………….
podpis rodzica lub prawnego opiekuna

*niewłaściwe skreślić



………………………..
miejscowość i data

……………………………………………
imię i nazwisko uczestnika konkursu

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU
I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na nieodpłatne utrwalenie i wykorzystanie
mojego wizerunku upowszechnianie zdjęć i materiałów filmowych celem promowania
działalności  kulturalnej  instytucji  na  portalach  społecznościowych,  na  stronie
internetowej,  tablicach  informacyjnych.  Podstawa  prawna:  art.  81-  ochrona
wizerunku- ustawa z dn. 4 lutego o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U.
z 2019 r. poz. 1231.). 
 

……………………………………….
podpis uczestnika 

2.  Wyrażam  /  nie  wyrażam  zgody*  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych
zawartych w Karcie zgłoszenia przez Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy, dla potrzeb
uczestnictwa w konkursie.

……………………………………….
podpis uczestnika 

3.  Oświadczam,  że  zapoznałam/em  się  z  Regulaminem  uczestnictwa  w  konkursie
organizowanym przez Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy oraz z Klauzulą informacyjną
dla uczestników konkursu.

……………………………………….
podpis uczestnika 

*niewłaściwe skreślić


