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PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ PRZEDSZKOLI
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KRASNALA 

9 grudnia 2o2o



ORGANIZATOR

Sieradzkie Centrum Kultury ul. Dominikańska 19, 98-200 Sieradz 

tel. (43) 677-72-16,  www.scksieradz.pl, e-mail: info@scksieradz.pl

CZAS I MIEJSCE 

Sieradzkie Centrum Kultury (Teatr Miejski) dnia 9 grudnia  2020 r.

CELE : 

- Rozbudzanie aktywności teatralnej.

- Popularyzacja literatury dla dzieci.

- Rozwój umiejętności psychomotorycznych.

- Poszukiwanie talentów aktorskich.

ZASADY UCZESTNICTWA

1. Przegląd jest imprezą o charakterze konkursowym dla placówek przedszkolnych z terenu miasta 

Sieradza obejmującą dwie kategorie:

   - programy artystyczne

   - spektakle teatralne (inscenizacja bajki o dowolnej tematyce)

2. Każde przedszkole może zgłosić jedną lub dwie  formy sceniczne.

3.  Karta zgłoszenia jest warunkiem uczestnictwa w przeglądzie.

4.  Termin nadsyłania zgłoszeń  upływa dnia 20 listopada 2020

5.  Czas trwania występu nie może przekraczać 20 min.

6. W spektaklach teatralnych dopuszcza się możliwość korzystania z mikrofonów jedynie do 

prezentacji piosenek.

NAGRODY

1. Wykonawców ocenia powołane przez organizatora JURY.

2. Kryteriami oceny będzie:

-  dobór repertuaru do możliwości wykonawczych uczestników

-  poziom i stopień trudności scenariusza

-  swoboda gry scenicznej

-  ogólny wyraz artystyczny

3. JURY przyzna indywidualne nagrody za osobowość aktorską.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  zmiany  terminu prezentacji w wypadku dużej ilości 

zgłoszeń.

2. O wszelkich zmianach uczestnicy będą informowani na bieżąco. 

3. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację na stronie 

internetowej SCK wizerunku uczestników.
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LP.     IMIĘ I NAZWISKO                                                                     POSTAĆ                WIEK                                         

POSTACIE W SPEKTAKLU/PROGRAMIE
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PROSIMY O PRZESŁANIE IMION I NAZWISK DZIECI ORAZ ICH ROLI W SPEKTAKLU/PROGRAMIE 
W WERSJI ELEKTRONICZNEJ (PLIK W EDYTORZE TEKSTU - WORD I POCHODNE LUB TREŚCI E-MAILA) 
NA ADERS  INFO@SCKSIERADZ.PL 



DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Sieradzkie Centrum Kultury (SCK) z siedzibą 

w Sieradzu przy ul. Dominikańskiej 19, 98-200 Sieradz.

2. W SCK wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w sprawach swoich 

danych osobowych i realizacji praw przez e-mail: inspektorod@scksieradz.pl lub pisemnie na adres naszej 

siedziby, wskazany w pkt. 1

3. Dane Uczestników przetwarzamy w celu wykonania obowiązków związanych z Przeglądem na podstawie 

zgody Uczestnika (podstawa art. 6 ust. 1 lit.  a RODO¹⁾

4. Dane osobowe uczestnika mogą być udostępniane podmiotom, które są upoważnione do tego na podstawie 

przepisów prawa.

5. Nie przekazujemy danych osobowych Uczestników poza teren Polski.

6. Dane osobowe Uczestników przetwarzamy do końca roku kalendarzowego następującego po roku 

zakończenia bieżącej edycji Przeglądu.

7. Uczestnikowi przysługuje: prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania danych, usunięcia danych jeżeli zdaniem Uczestnika nie ma podstaw do tego, abyśmy 

przetwarzali jego dane.

8. Uczestnikowi przysługuje prawo do ograniczenia przetwarzania danych a jeżeli Uczestnik uważa, że 

przetwarzamy jego dane niezgodnie z prawem, może złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych.

9. Uczestnikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody 

nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody Uczestnika 

przed jej wycofaniem.

10. Podanie danych przez Uczestnika jest dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia udziału w Przeglądzie.

¹Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 119, s.1)

Klauzula zgody rodzica/opiekuna prawnego na przetwarzanie danych osobowych dziecka poniżej 13 roku 
życia. 

      Wyrażam zgodę        Nie wyrażam zgody 
na przetwarzanie danych osobowych mojego podopiecznego przez Sieradzkie Centrum Kultury w celu 
wykonania obowiązków z wiązanych z Przeglądem.

      Wyrażam zgodę        Nie wyrażam zgody 
na przetwarzanie danych osobowych mojego podopiecznego w zakresie mojego wizerunku przez Sieradzkie 
Centrum Kultury w celu publikacji na stronie internetowej Sieradzkiego Centrum Kultury.

.......................................................
(podpis rodzica/opiekuna prawnego

wyrażającego zgodę)
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