
Regulamin Festiwalu teatralnego „Nowy Afisz” 24 – 25 marca 2020 r. 

 

I. ORGANIZATOR: 

Miejski Dom Kultury w Barcinie, 88-190 Barcin, ul. Artylerzystów 8, 

tel. 52 353 93 90, www.mdkbarcin.com.pl 

II. PO CO ROBIMY FESTIWAL: 

Celem imprezy jest popularyzacja szeroko pojętej sztuki teatralnej wśród dzieci 

i młodzieży, prezentacja dorobku kół i sekcji teatralnych oraz wymiana 

doświadczeń. 

III. GDZIE I KIEDY: 

Festiwal odbędzie się w dniach 24 – 25 marca (tj. wtorek-środa) 2020 r. w 

Miejskim Domu Kultury w Barcinie, ul. Artylerzystów 8. 

IV.CO TRZEBA ZROBIĆ: 

Warunkiem udziału w festiwalu jest nadesłanie do dnia 28 lutego wypełnionej 

karty zgłoszenia na adres MDK w Barcinie lub elektronicznie: 

m.grobelska@mdkbarcin.com.pl 

Z dopiskiem/w tytule wiadomości: NOWY AFISZ 

V.KOGO ZAPRASZAMY: 

Zespoły teatralne działające w szkołach podstawowych, średnich, domach 

kultury etc. Dopuszczamy wszystkie prezentacje, które mieszczą się w 

granicach wyznaczonych przez słowo TEATR. 

O kolejności prezentacji decyduje organizator, który o terminie powiadomi 

najpóźniej do dnia 18 marca. 

VI. JAK OCENIAMY: 

Festiwalowe spektakle będą oceniane w trzech kategoriach: 

- szkoły podstawowe kl. I – IV, 

- szkoły podstawowe kl. V – VIII, 

- szkoły średnie. 

VII.CO OCENIAMY: 

- dobre pomysły, 

- artystyczną wartość przedstawienia, 

- nowatorskie formy wyrazu scenicznego, 

- samodzielność wypowiedzi teatralnej. 

VIII. JAK NAGRADZAMY: 

W każdej kategorii wiekowej jury przyzna następujące nagrody: 

- Grand Prix, 

- wyróżnienia (trzy równorzędne), 

- nagrody aktorskie (za najlepszą rolę męską oraz kobiecą), 

- za scenariusz, 

- za reżyserię. 

Jury zastrzega sobie prawo do nieprzyznania którejś z nagród. 

IX. Z KIM SIĘ KONTAKTOWAĆ: 

Osobą odpowiedzialną za festiwal jest Milena Grobelska, 

m.grobelska@mdkbarcin.com.pl,  

tel. 52 353 93 90. 

 

http://www.mdkbarcin.com.pl/
mailto:m.grobelska@mdkbarcin.com.pl
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MdK Miejski
Dom Kultury
w Barcinie

NOWY
AFISZ

24-25 
03/2020

Festiwal 
           teatralny

KARTA ZGŁOSZENIA

1. nAZWA ZESPOŁU

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

2. LICZBA UCZESTNIKÓW (WRAZ Z OPIEKUNEM)

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

3. JEDNOSTKA ZGŁASZAJĄCA(PEŁNA NAZWA, ADRES, NR TELEFONU, MAIL, OSOBA DO KONTAKTU)

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

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

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

4. TYTUŁ SPEKTAKLU

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

5. AUTOR SPEKTAKLU, AUTOR SCENARIUSZA/ADAPTACJI

...............................................................................................................................
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7. REŻYSERIA

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

8. SCENOGRAFIA

9. MUZYKA

10. CZAS SPEKTAKLU

11. CZAS MONTAŻU SCENOGRAFII......................................CZAS DEMONTAŻU.........................................

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

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

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

12.WARUNKU PREZENTACJI (SCENA, ŚWIATŁO, NAGŁOŚNIENIE, INNE)

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

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

..................................................................................................................................................................
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13. INFORMACJE O ZESPOLE

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

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

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

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z  art. 13 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) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Dom Kultury w Barcinie, ul. Artylerzystów 8, 88-190 Barcin, tel. 52 353 93 90
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem do korespondencji wskazanym w pkt 1 lub pod adresem poczty 
elektronicznej inspektor@cbi24.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy – zgłoszenia, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych,
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych,
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora (dane przetwarzane 
są do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego),
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania,
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy - zgłoszenia.
Klauzula zgody:
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
przez Miejski Dom Kultury w Barcinie oraz przesyłanie informacji o festiwalach na adres siedziby oraz e-mail podany w formularzu 
zgłoszenia. Jednocześnie informuję, że Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez 
wysłanie wiadomości e-mail na adres naszego IOD (adres e-mail) spod adresu, którego zgoda dotyczy.

wypełnioną kartę zgłoszenia należy DO DNIA 28 LUTEGO przesłać  NA ADRES MDK W BARCINIE 
LUB ELEKTRONICZNIE: m.grobelska@mdkbarcin.com.pl

PODPIS, PIECZĄTKA ZGŁASZAJĄCEGO

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


