
IX Ogólnopolski Przegląd Teatralny 

TEATRALNA MAJÓWKA 2023 

REGULAMIN 

 

1) Organizator 

Ośrodek Kultury  

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 

ul. 20 Października 30 

63-000 Środa Wielkopolska 

 

 

 

2) Czas i miejsce 

 

• Etap 1  Zgłoszenia online do 30.04.2023 r. – wstępny przegląd zgłoszeń 

składających się z linku do nagrania zgłaszanego spektaklu oraz karty 

zgłoszeniowej. Decyzję o zakwalifikowaniu grupy do dalszej części konkursu 

podejmuje Rada Artystyczna. 

• Etap 2 Finał konkursu 19-20.05.2023 r. – prezentacje zakwalifikowanych 

spektakli w siedzibie organizatora.  

 

3) Cele  

• promocja teatru amatorskiego, 

• rozbudzenie kreatywności oraz wrażliwości teatralnej,  

• skonfrontowanie artystycznych umiejętności pomiędzy zespołami, 

• integracja grup teatralnych, 

• wymiana doświadczeń. 

 

4) Warunki uczestnictwa  

• W konkursie mogą uczestniczyć amatorskie grupy teatralne z całej polski, które 

w nieprzekraczalnym terminie 30.04.2023 r. prześlą na adres 

oksroda.promocja@gmail.com wypełniony formularz zgłoszeniowy i nagranie 

jednego przedstawienia, zgodnego z pkt 7. niniejszego regulaminu,  

• O kwalifikacji uczestników do pierwszego etapu decyduje kolejność zgłoszeń,  

• Uczestnicy drugiego etapu konkursu wybierani są na podstawie nagrań przez 

Komisję Artystyczną wybraną przez Organizatora, 

• Uczestnicy mogą zgłaszać się do konkursu indywidualnie lub przez instytucję, 

szkołę, studio, 

• Zespół może zgłosić więcej niż jeden spektakl, 
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• Warunkiem uczestnictwa w finale jest zakwalifikowanie zespołu przez Komisję 

Artystyczną oraz wpłata akredytacji w wysokości 20 zł/aktor na konto 

organizatora tytułem: „Teatralna Majówka, nazwa zespołu”, nie później niż do 

dnia 10.05.2023r. 

 

Konto Ośrodka Kultury: 76 1600 1462 1741 5630 8000 0001 

 

5) Kategorie Wiekowe 

Kat 1 – szkoły podstawowe klasy 1-4 

Kat 2 – szkoły podstawowe klasy 5-8  

Kat 3 – szkoły średnie + dorośli 

 

6) Ocena i nagrody 

 

• Oceny zakwalifikowanych spektakli, dokona niezależne JURY składające się z 

instruktorów, aktorów i osób związanych ze środowiskiem teatralnym.  

• Jury przyzna nagrodę grand prix –  STATUETKĘ NIEZAPOMINAJKĘ w każdej 

z kategorii wiekowych oraz nagrody specjalne. Dopuszczane są zarówno nagrody 

rzeczowe jak i finansowe.  

• Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany podziału nagród, a także zmiany w 

kategoriach wiekowych (połączenie). 

• Powołane przez Organizatora Jury oceniać będzie: dobór repertuaru, 

reżyserię, kulturę słowa, grę aktorską, rozwiązania sceniczne, ogólne 

wrażenie artystyczne. 

 

7) Dane techniczne nagrania 

• Film powinien być opisany w następujący sposób: kategoria wiekowa, nazwa 

zespołu, tytuł przedstawienia 

• Film powinien zostać nagrany w poziomie, 

• Nagranie przesłane organizatorowi na adres oksroda.promocja@gmail.com  

powinno zostać umieszczone na Google Drive lub serwisie YouTube 

• Film powinien być zamieszczony w formacie MP4. 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość przesłanych nagrań. 

 

8) Postanowienia ogólne 

• Organizator gwarantuje następujące warunki techniczne: scena (10 metrów 

szerokości, 8 metrów głębokości) kurtyna, oświetlenie sceniczne, nagłośnienie, 

garderoby. Organizator nie zapewnia elementów scenografii, w przypadku 
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potrzeby skorzystania np. ze stołów, krzeseł itp. należy skontaktować się z 

organizatorem. 

• Czas trwania spektaklu nie może przekroczyć 50 minut (łączny czas 

montażu i demontażu scenografii to max 30 minut). 

• Po każdej części konkursowej w danej kategorii wiekowej odbędą się otwarte 

konsultacje z jury. 

• Koszty przejazdów oraz ubezpieczenia pokrywają uczestnicy i opiekunowie lub 

instytucje ich delegujące. 

• Koszty ZAIKS zespoły opłacają we własnym zakresie. 

• Zakwalifikowane zespoły zobowiązane są przesłać do 10 maja 2023 materiały 

informacyjno-reklamowe zespołu (zdjęcie grupy w formacie jpg, listę aktorów, 

łącznie z określeniem roli w spektaklu lub pełnionej funkcji oraz informacje 

o spektaklu). 

• Dodatkowych informacji udziela: Marysia Wieland tel. 536-303-932 e-mail: 

oksroda.promocja@gmail.com 

• Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. Uczestnictwo w 

Przeglądzie przez grupę/zespół jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu i 

wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, oraz publikację 

wizerunku. Każdy uczestnik/instruktor jest zobowiązany do zapoznania się z 

klauzulą informacyjną dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie 

udzielonej zgody dołączoną do karty kwalifikacyjnej Przeglądu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IX Ogólnopolski Przegląd Teatralny 

TEATRALNA MAJÓWKA 2023 

KARTA ZGŁOSZENIOWA 

 

Nazwa zespołu  

 

Kategoria wiekowa  

Nazwa i adres instytucji 

zgłaszającej 

 

 

Imię i nazwisko 

instruktora/opiekuna grupy 

 

Imiona i nazwiska  

z wykonawców razem  

z określeniem roli + 

technika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tytuł spektaklu  

 

Czas trwania  

Reżyseria  

Autor tekstu  

Autor scenografii  

Autor muzyki  

Czas montażu 

 i demontażu 

 

 

Rider techniczny  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o zespole  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uprzejmie prosimy o wypełnienie karty drukowanymi literami. Podpisanie karty jest 

równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetworzenie danych przez Organizatora 

Przeglądu. 

 

 

………………………… 

Miejscowość i data 

…………………………………. 

Podpis osoby zgłaszającej 

(pieczątka instytucji) 



 

 
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

ORAZ NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU 
 
Ja niżej podpisany/a 
 
……………………………..………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………  

Imię (imiona) i nazwisko 
 

oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i nieodpłatną publikację wizerunku mojego dziecka* 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Imię i nazwisko dziecka 
 
w publikacjach w formie tradycyjnej (np. dokumenty, karty kwalifikacyjne, ankiety, katalogi, foldery, notatki prasowe, wystawy 
 
pokonkursowe, prowadzonych zajęć w Ośrodku Kultury, plakaty oraz inne formy promocji), elektronicznej na stronach internetowych: 
 
www.oksroda.pl i www.facebook.com/oksroda. 
 
Oświadczam, że zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez Ośrodek Kultury im. 
 
Marszałka Józefa Piłsudskiego i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem 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 (określane jako „RODO”) wyrażam 
 
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w następującym zakresie: imię i nazwisko, data urodzenia oraz wizerunek , w celu uczestnictwa w  
IX Ogólnopolskim Przeglądzie Teatralnym pt. „Teatralna Majówka 2023”, organizowanym przez Ośrodek Kultury im.  Marszałka Józefa Piłsudskiego, ul. 
20 października 30, 63-000 Środa Wielkopolska.

 

 

 …………………… 

 

 

                          …………….……………………….… 

 
Miejscowość i data 

 
Czytelny podpis 
 
 
*niepotrzebne skreślić

http://www.facebook.com/oksroda


 

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie udzielonej zgody 

 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 (określane jako 
„RODO”) informuję, iż:  
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Kultury im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą przy ul. 20 Października 30, 63-000 Środa 
Wielkopolska e-mail: sekretariat@oksroda.pl Tel. 61 285 23 05  
2. Informacje kontaktowe Inspektora ochrony danych w Ośrodku Kultury im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, e-mail: iod@lesny.com.pl  
3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu uczestnictwa  w  VIII Ogólnopolskim Przeglądzie Teatralnym pt. „Teatralna Majówka 2022”, 

organizowanym przez Ośrodek Kultury im.  Marszałka Józefa Piłsudskiego, ul. 20 października 30, 63-000 Środa Wielkopolska. w oparciu o wyrażoną zgodę 
(art. 6 ust. 1 lit. a) oraz art. 9 ust. 2 lit a) RODO.  

17. Odbiorcami danych są podmioty określone w przepisach prawa lub inne podmioty (dostawca usług informatycznych – serwis hostingowy) na podstawie 
zawartych stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.  
18. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.  
19. Przysługuje Panu/Pani posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
8. Pana / Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od daty wyrażenia zgody.  
8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 
Warszawa.  
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu wzięcia udziału w VIII Ogólnopolskim Przeglądzie Teatralnym pt. „Teatralna Majówka 
2022”, organizowanym przez Ośrodek Kultury im.  Marszałka Józefa Piłsudskiego, ul. 20 października 30, 63-000 Środa Wielkopolska. 
 
W przypadku braku wyrażenia zgody na ich przetwarzanie nie będzie możliwe uczestnictwo w organizowanych przez Ośrodek Kultury wyżej wymienionych 
wydarzeń związanych z działalnością jednostki. 
  
10. Pani/Pana osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu. 
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