Regulamin Jaworskich Impresji Teatralnych 2020 r.
Celem przeglądu jest:
• Prezentacja dorobku artystycznego amatorskich teatrów.
• Promocja twórczości teatralnej dzieci i młodzieży.
• Wymiana pomysłów, doświadczeń w zakresie pracy z zespołami artystycznymi.
1. Jaworskie Impresje Teatralne odbędą się w dniach 6-7 kwietnia 2020 r. w Teatrze
Miejskim w Jaworze.
2. Dobór repertuaru dowolny: spektakl teatralny, kabaret, przedstawienie lalkowe,
monodram, pantomima.
3. Prezentacje mają charakter konkursowy.
4. Do prezentacji zaproszone są wszystkie teatry młodzieżowe i dziecięce, działające na
terenie powiatu jaworskiego.
5. Maksymalny czas występu jednej grupy nie może przekroczyć 30 minut.
6. Uczestniczące w prezentacji teatry proszone są o przyjazd z opiekunem, który będzie
odpowiedzialny za organizacyjną stronę występu swojego zespołu.
7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ustalenia kolejności występu zespołów w
czasie prezentacji konkursowych.
8. Zespoły przyjeżdżają na koszt własny lub instytucji delegującej.
9. Uczestnicy występują w czterech kategoriach wiekowych:
o a) przedszkola,
o b) szkoły podstawowe kl. I – III,
o c) szkoły podst. kl. IV – VIII,
o d) szkoły średnie.
10. Do oceny spektakli organizatorzy powołują Jury.
11. Przewiduje się przyznanie tytułu „ Najlepszego” oraz innych wyróżnień w
poszczególnych kategoriach wiekowych.
12. Kryteria oceny:
o a) dobór repertuaru,
o b) gra aktorska zespołu,
o c) oprawa sceniczna,
o d) ogólny wyraz artystyczny.
13. Organizatorzy zapewniają realizację tylko tych potrzeb technicznych, które otrzymają
w karcie zgłoszeń.
14. Próby: 25.03, 30.03, 31.03, 01.04, 03.04 br. od 7:30 do 15:00 – zapisy do
25.03.2020r. Każdej z grup przysługuje jedna generalna próba z obsługą techniczną
JOK.
15. W sprawach nieujętych regulaminem decyduje organizator, mając na uwadze pełne
zaspokojenie potrzeb uczestników prezentacji.
16. Organizator wymaga podpisania przez każdego uczestnika/rodzica/opiekuna
prawnego/opiekuna grupy/reżysera załącznika nr 1 do niniejszego regulaminu:
klauzula informacyjna (do pobrania w osobnym pliku i wklejony poniżej).
Karty zgłoszenia należy przesłać w terminie do 25.03.2020 r. roku na adres
imprezy@jok.jawor.pl lub dostarczyć osobiście do JOK.
Poniżej dokumenty:

Załącznik nr 1
KLAUZULA INFORMACYJNA
Oświadczam, że zapoznałem/łam się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania ochrony dnych
(RODO) .
…..........................................................................................................
(data, imię i nazwisko oraz podpis rodzica/opiekuna prawnego)

Klauzula informacyjna RODO
KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH?
DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH
Administratorem danych jest Jaworski Ośrodek Kultury (JOK), reprezentowany przez Dyrektora JOK, z siedzibą w Jaworze, (59-400)
przy ul. Rynek 5,email poczta@jok.jawor.pl, tel. (76) 870-28-78
CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA
We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych
może się Pani/ Pan skontaktować z Inspektorem ochrony danych poprzez email iod@jok.jawor.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych ( tj. zgody oraz
akceptacji warunków Regulaminu) w celu realizacji imprez realizowanych przez Jaworski Ośrodek Kultury, w związku z realizacją ustawy
o prowadzeniu i organizowaniu działalności kulturalnej. Upublicznianie wizerunku uczestnika konkursu do celu popularyzacji działalności
kulturalnej JOK odbywa się na podstawie odrębnej zgody.
JAKIE DANE ZBIERAMY?
Zbieramy niezbędne dane potrzebne do realizacji konkursów oraz wizerunek.
DO KOGO PRZEKAZYWANE SĄ DANE? ODBIORCY DANYCH
Konkurs będzie dokumentowany i może być upubliczniony. Również dane uczestników/ laureatów mogą być upublicznione (nie dotyczy nr
telefonów) Ponadto wizerunek osób - wyrażających zgodę - może zostać upubliczniany jako element działań promocyjnych w zakresie działalności kulturalnej JOK. Dostęp do danych mogą mieć ponadto podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa i w zakresie regulowanym przez przepisy.
PRZEZ JAKI OKRES PRZECHOWYWANE SĄ MOJE DANE?
Pani/ Pana dane przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji celu, a po jego realizacji przez okres wynikający
z przepisów prawa.
JAKIE SĄ MOJE PRAWA W ZWIĄZKU Z ICH PRZETWARZANIEM?
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia, do sprzeciwu wobec przetwarzanych danych oraz do cofnięcia zgody. Zakres konkretnych praw uzależniony jest w głównej
mierze od celu i podstawy prawnej przetwarzania, oraz od kategorii danych, co do których, ma być zrealizowane uprawnienie.
PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO
Gdy uzna Pani/ Pan, że przetwarzanie Pani/ Pana danych narusza przepisy ochrony danych, przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
SKĄD POCHODZĄ MOJE DANE?
Dane osobowe pozyskiwane są bezpośrednio od osób, których dotyczą (w tym od opiekunów prawnych).
CZY MUSZĘ PODAWAĆ SWOJE DANE?
Podanie danych osobowych określonych we wniosku oraz przetwarzanie wizerunku przez Administratora jest warunkiem niezbędnym do
wzięcia udziału w konkursie. Zgoda na upublicznianie wizerunku w ramach promocji działalności kulturalnej jest dobrowolna.

