Regulamin I Międzyszkolnego Przeglądu Etiud Aktorskich
Lelewel 2019
Postanowienia ogólne:
1. Organizatorem konkursu jest Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich
Oddział w Poznaniu z siedzibą w Zespole Szkół Zawodowych Nr 6 im. Joachima
Lelewela w Poznaniu, ul. Działyńskich 4/5, 61 – 727 Poznań oraz Zespół Szkół
Zawodowych Nr 6 im. Joachima Lelewela w Poznaniu, ul. Działyńskich 4/5, 61 – 727
Poznań.
2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem
i zgodnie z powszechnie obowiązującymi zasadami prawa.
Cele konkursu:
a. promowanie wśród dzieci i młodzieży aktywnej postawy wobec życia kulturalnego,
b. rozbudzanie wrażliwości na słowo, gest, ruch sceniczny,
c. promocja czytelnictwa poprzez tworzenie scenariuszy sztuk teatralnych w oparciu
o literaturę,
d. prezentacja młodych talentów,
e. rozwijanie zdolności aktorskich wśród dzieci i młodzieży,
f. tworzenie warunków do nawiązywania kontaktów i wymiany doświadczeń,
g. promocja twórczości teatralnej dzieci i młodzieży,
Uczestnicy konkursu:
1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych oraz ponadgimnazjalnych
na terenie miasta Poznania i powiatu poznańskiego.
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Warunki uczestnictwa:
1. Konkurs odbędzie się w dwu kategoriach wiekowych:
a.

kategoria I: uczniowie klas 4 – 8 szkół podstawowych i uczniowie klas
3 gimnazjum,

b.

kategoria II: uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.

2. Szkołę może reprezentować jedna grupa teatralna licząca maksymalnie cztery osoby.
3. Grupa teatralna prezentuje etiudę przygotowaną w oparciu o tekst literacki (proza,
poezja, dramat), tematyka dowolna.
4. Forma teatralna dowolna: teatr dramatyczny, monodram, pantomima, teatr tańca, teatr
lalek.
5. Prezentowana etiuda nie może:
a. zawierać treści obraźliwych, wulgarnych, zagrażających zdrowiu, bezpieczeństwu
lub ochronie środowiska,
b. być sprzeczna z prawem.
6. Występ trwa nie dłużej niż 15 minut.
7. Czas montażu scenicznego nie może trwać dłużej, niż 5 min.
8. Organizatorzy nie przewidują prób przed występami.
9. Opiekunowie proszeni są o dostarczenie do akustyka podkładów muzycznych,
prezentacji na pendrivie w dniu występu nie później, niż 60 min przed rozpoczęciem
konkursu.
10. Uczestnicy zgłaszają udział w konkursie poprzez wypełnienie kart zgłoszenia
(załącznik nr 1 i 2) dostępnych także na stronie Zespołu Szkół Zawodowych Nr 6 im.
Joachima Lelewela w Poznaniu.
11. Wypełnione zgłoszenie należy
k.danielewicz@lelewel.poznan.pl

wysłać

do

15

marca

2019r.

na

adres

12. Przesłanie zgłoszenia uważane będzie za uznanie warunków regulaminu.
13. Zgłoszenia po terminie nie będą brane pod uwagę.
14. Organizatorzy nie zwracają Uczestnikom kosztów dojazdu na konkurs.
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Prawa autorskie:
- Przesyłając organizatorom zgłoszenie, Uczestnicy konkursu oświadczają, że przygotowana
przez nich etiuda nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym praw osobistych ani
autorskich lub pokrewnych.
Termin:
- Przegląd odbędzie się 28 marca 2019r. o godz. 10.00 w Zespole Szkół Zawodowych Nr 6
im. Joachima Lelewela w Poznaniu.
Organizator zapewnia:
a. scenę o wymiarach: 6m x 4m,
b. 2 parawany boczne,
c. nagłośnienie, oświetlenie (3 reflektory), rzutnik, ekran,
d. pomieszczenie służące pozostawieniu
przygotowaniu się do występu,

rzeczy

osobistych

uczestników,

e. podczas występu opiekun grupy może zająć miejsce przy akustyku, aby
instruować odtwarzanie
podkładów muzycznych, slajdów, (opcjonalnie
operowanie światłem),
f. w szkole znajduje się bufet, w którym uczestnicy mogą zakupić sobie posiłek.
Jury:
- Jury powołane przez organizatorów, złożone z aktorów zawodowych, reżyserów,
instruktorów teatralnych, będzie oceniać: adaptację tekstu, środki wyrazu artystycznego,
umiejętności aktorskie, ogólny wyraz artystyczny.
Nagrody:
- W konkursie przyznane zostaną nagrody rzeczowe, ufundowane przez organizatorów.
Unieważnienie konkursu:
- Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do unieważnienia konkursu w przypadku zbyt małej
liczby zgłoszeń lub ich braku.
Ochrona danych osobowych:
1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników jest Towarzystwo
Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich Oddział w Poznaniu z siedzibą w Zespole
Szkół Zawodowych Nr 6 im. Joachima Lelewela, ul. Działyńskich 4/5, 61 – 727
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Poznań i Zespół Szkół Zawodowych Nr 6 im. Joachima Lelewela, ul. Działyńskich
4/5, 61 – 727 Poznań.
2. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych
w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2019r. 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), zwane dalej
„RODO”.
3. Administrator danych osobowych: Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół
Polskich Oddział w Poznaniu i Zespół Szkół Zawodowych Nr 6 im. Joachima
Lelewela w Poznaniu, powołał osobę odpowiedzialną za ochronę danych osobowych,
nadzorującą prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którą można się
skontaktować za pośrednictwem adresu e – mail: sekretariat@lelewel.poznan.pl
4. Dane Uczestników będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu,
w celach promowania talentu Uczestników poprzez prezentację etiud.
5. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie.
6. Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe, przysługuje prawo dostępu
do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:
a. sprostowania danych,
b. usunięcia danych,
c. ograniczenia przetwarzania danych,
d. przenoszenia danych,
e. wniesienia sprzeciwu.
7. Organizatorzy będą zbierali od Uczestników następujące dane:
a. imię i nazwisko, wiek,
b. numer telefonu,
c. wizerunek.
8. Uczestnicy konkursu zezwalają na wykorzystanie swoich imion i nazwisk w celu
ogłoszenia wyników konkursu.
9. Organizatorzy oświadczają, iż dane Uczestników konkursu, nie będą przetwarzane
w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
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10. Dane Uczestników konkursu będą udostępniane przez organizatorów na stronach
internetowych organizatorów , profilach Facebook zarządzanych przez organizatorów,
podmiotom zewnętrznym w przypadkach przewidzianych przepisami prawa.
11. Dane Uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji
wyżej określonych celów.
Postanowienia końcowe:
1. Regulamin i karta zgłoszenia
www.lelewel.poznan.pl

do

pobrania

2. Pytania
dotyczące
konkursu
należy
Karina Danielewicz Tel: 792 995 677.

znajdują

kierować

się
do

na

stronie

koordynatora:

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują odpowiednie
przepisy prawa.
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