24. PRZEGLĄD TEATRÓW AMATORSKICH IM. KASI KOWAL
REGULAMIN

1. ORGANIZATOR:
- Mrągowskie Centrum Kultury (skrót: MCK) ul. Warszawska 26, 11-700 Mrągowo, www.mck.mragowo.pl,
tel. 89 743 34 50, fax. 89 743 34 60
- osoba do kontaktu: Justyna Zapała, tel: 89 743 34 65, j.zapala@mck.mragowo.pl

2. TERMIN I MIEJSCE PRZEGLĄDU:
26 listopada 2021 r. – sala widowiskowa MCK
3. IDEA I CELE
- uczczenie pamięci Kasi Kowal - członkini mrągowskiego Teatru Mańja,
- prezentacja amatorskich grup teatralnych z woj. warmińsko - mazurskiego,
- czerpanie radości z “zabawy w teatr” i możliwość podzielenia się nią z innymi,
- upowszechnianie kultury teatralnej oraz stworzenie instruktorom teatralnym i młodym aktorom możliwości
prezentacji i wymiany doświadczeń.

4. ZASADY PRZEGLĄDU
- Przegląd skierowany jest do dziecięcych i młodzieżowych teatrów amatorskich z woj. warmińsko – mazurskiego,
- czas trwania spektaklu nie może przekroczyć 30 minut, montaż scenografii nie dłuższy niż 10 min,
- warunkiem uczestnictwa w Przeglądzie jest nadesłanie na adres organizatora karty zgłoszenia w nieprzekraczalnym
terminie do 5 listopada 2021 r.

5. OCENA I NAGRODY
- spektakle oceni profesjonalne jury powołane przez organizatora,
- zespoły wyróżniające się poziomem artystycznym, szczególną, ciekawą interpretacją otrzymają nagrody rzeczowe, a
najlepszy zespół dodatkowo nagrodę główną PTAKK 2021.

6. INNE
- koszty przejazdu oraz ubezpieczenia pokrywają instytucje delegujące lub uczestnicy,
- organizatorzy zapewniają uczestnikom ciepły napój i słodką bułkę,
- szczegółowy Program Przeglądu zostanie ustalony po otrzymaniu kart zgłoszeń i zamieszczony na stronie
internetowej organizatora do dnia 15 listopada 2021 r.
- Po nadesłaniu karty zgłoszeń informacje w niej zawarte traktowane są jako ostateczne!
- Wydarzenie odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi obostrzeniami.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
- uczestnicy Przeglądu wyrażają zgodę na utrwalenie wizerunku w postaci dokumentacji fotograficznej, nagrań audiowideo oraz na wykorzystywanie ich do celów promocyjnych imprezy oraz archiwum organizatora,
- organizator zastrzega sobie prawo do nie rozstrzygnięcia konkursu w przypadku małej liczby zgłoszeń,
- decyzje podjęte przez jury Przeglądu są ostateczne.

NAZWA ZESPOŁU:

KARTA ZGŁOSZENIA

…………………………………………………………………………………………………………
a) dziecięcy

b) młodzieżowy *

Instytucja patronująca .......................................................................................................................................................
Instruktor / Opiekun ..........................................................................................................................................................
Tel. Kontaktowy……………………………………………………………… e-mail ....................................................................................
Tytuł spektaklu....................................................................................................................................................................
Autor .........................................................................Scenariusz / Reżyseria .....................................................................
Krótka informacja o spektaklu
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
Czas trwania………………………………..……….……………...Ilość wykonawców ............................................................................
Potrzeby techniczne:
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................

………………………………………………

……………………………………

pieczęć instytucji delegującej

podpis instruktora

*niepotrzebne skreślić
KLAUZULA ZGODY
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Mrągowskie Centrum Kultury, ul. Warszawska 26, 11-700 Mrągowo, tel.
89 743 3450. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iodo@mck.mragowo.pl. Dane osobowe przetwarzane są jedynie w celach statutowych,
m.in. organizacji imprez, rejestracji czytelników, wypożyczeń, obsługi turystycznej, rekrutacji, archiwizacji, rezerwacji i sprzedaży biletów oraz
innych usług i produktów oferowanych przez Mrągowskie Centrum Kultury i w celach statystycznych.
Podanie danych osobowych w postaci: imienia, nazwiska, adresu e-mail, adresu do korespondencji, numeru telefonu jest zawsze dobrowolne,
ale niezbędne by korzystać z usług Mrągowskiego Centrum Kultury.
Odbiorcami danych mogą być podmioty zajmujące się: obsługą informatyczną administratora danych, bankowe, podatkowe, administracji
państwowej i samorządowej współpracujące przy realizacji projektów związanych z działalnością statutową administratora danych. Nie
przekazujemy danych poza Europejski Obszar Gospodarczy, czyli do państwa trzeciego.
Podstawą przetwarzania jest moja zgoda. Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Dane osobowe będą przetwarzane do
ewentualnego odwołania zgody, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w
stosunku do niego.
Mam prawo żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych, w przypadkach określonych w przepisach RODO. Przysługuje mi prawo wniesienia
skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

……………………………………………..
Miejscowość, data

……………………………………………….
podpis

