
IV 

PRZEDSZKOLNY 
PRZEGLĄD 
JASEŁEK 

ŚRODA WIELKOPOLSKA 2020r 

(GMINNO-POWIATOWY) 
 

REGULAMIN 
 

1. ORGANIZATOR: 

 

Ośrodek Kultury im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 

ul.20 Października 30 

63-000 Środa Wielkopolska 

Tel.: 61 285 23 05 

e-mail: sekretariat@oksroda.pl 

 

2. MIEJSCE PRZEGLĄDU: 

 

Ośrodek Kultury w Środzie Wielkopolskiej – Sala Widowiskowa 

 

3. TERMIN PRZEGLĄDU: 

 

10-11 GRUDZIEŃ 2020rok 

 

4. CELE PRZEGLĄDU: 

 

 tworzenie spektakli Jasełkowych oraz wymiana doświadczeń w 

tworzeniu małych form teatralnych, 

 pobudzanie aktywności twórczej w środowisku przedszkolnym, 

mailto:sekretariat@oksroda.pl


 przybliżenie wydarzeń religijnych i historycznych z narodzeniem Jezusa 

w Betlejem, 

 kultywowanie tradycji związanych z Bożym Narodzeniem i Nowym 

Rokiem 

 integracja dzieci, opiekunów, wymiana doświadczeń 

5.WARUNKI UCZESTNICTWA W PRZEGLĄDZIE ORAZ ZASADY 
BEZPIECZEŃSTWA UWZGLĘDNIAJĄC STAN ZAGROŻENIA 

EPIDEMICZNEGO- KORONAWIRUS 

 

 w Przeglądzie mogą brać udział grupy przedszkolne, oraz grupy „0” 

zgłoszone przez opiekunów, po jednej grupie z poszczególnej placówki 
na terenie gminy i powiatu Środy Wielkopolskiej, 

 czas występu nie może przekroczyć 30 minut (przygotowanie przed 
prezentacją około 20 minut), 

 pisemne zgłoszenia należy przesłać pocztą (pocztą elektroniczną) lub 

dostarczyć osobiście do siedziby Ośrodka Kultury do 20 listopada 2020r.  
(prosimy o czytelne wypełnienie karty zgłoszeń, drukowanymi literami), 

 Regulamin i Karta zgłoszeń Przeglądu dostępna jest w sekretariacie 

Ośrodka Kultury, oraz na stronie internetowej www.oksroda.pl w 
zakładce „Do pobrania”, 

 na podstawie zgłoszeń Organizator ustala kolejność i godziny występów, 

 w dniu występu każda grupa otrzyma pomieszczenie w celu 

przygotowania się do prezentacji, 

 Organizator nie pokrywa kosztów przejazdu do miejsca przeglądu, 

 Organizator zobowiązuje się do poinformowania opiekunów grup o 
terminie, oraz godzinie występu telefonicznie (numer telefonu należy 

podać w karcie zgłoszenia), 

 Organizator zapewnia przestrzeń sceniczną, nagłośnienie i oświetlenie, 

oraz Szopkę Bożonarodzeniową. 

 Wychowawcy/opiekunowie Przedszkoli oraz dzieci biorące udział w 

Przeglądzie powinni być zdrowi, nie mają infekcji lub choroby zakaźnej, 
nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie lub w izolacji 

w warunkach domowych w okresie 14 dni przed rozpoczęciem 
Przeglądu. 

 Ośrodek Kultury zapewnia ograniczenie kontaktu podczas Przeglądu z 

innymi osobami, przedszkolami- kontaktowania się grup ze sobą. 

http://www.oksroda.pl/


 Podczas Przeglądu na sali znajdować się będzie tylko trzy osobowe Jury, 

bez publiczności, a na scenie dzieci i opiekunowie danego 
występującego przedszkola oraz osoby prowadzące Przegląd. 

 Ośrodek Kultury wprowadził i zapewnia środki niezbędne do zachowania 
czystości zmniejszające ryzyko zakażenia: dezynfekcja rąk, powierzchni 

dotykowych, środków higieny. 

 Ośrodek Kultury podczas trwania Przeglądu dokłada wszelkich starań 

aby stworzyć dzieciom jak najlepsze bezpieczne warunki, aktywne ich 
uczestnictwo i miło spędzony czas podczas ich występu. 

 

 

5. KRYTERIA OCENY: 

 

 Organizator powoła 3 osobowe Jury, które oceni: ruch sceniczny 

(choreografię), śpiew, kostiumy, rekwizyty, dykcję, grę aktorską, 
naturalność, autentyczność odgrywanych postaci. 

 Wszyscy uczestnicy Przeglądu Jasełkowego otrzymują medale 

uczestnictwa oraz słodką niespodziankę, 

 Grupa uczestnicząca otrzymuje statuetkę Przeglądu Jasełek, 

 Jury wyróżni 3 zespoły przyznając nagrody za I, II, III miejsce, 

 rozstrzygnięcie IV Przedszkolnego Przeglądu Jasełkowego nastąpi po 
zakończeniu wszystkich prezentacji, 

 

Udział w Przeglądzie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie 
danych osobowych, oraz publikacje wizerunku i materiałów zarejestrowanych 

podczas wydarzenia. Uczestnicy zobowiązani są również do zapoznania się z 
klauzulą informacyjną odnośnie przetwarzania danych osobowych zawartą w 

niniejszym regulaminie. 

Wszelkich informacji na temat Przeglądu udziela Bogusława Błoszyk 

Tel.48 781 405 921 

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 w 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: organizacji wydarzeń 
kulturalno – rozrywkowych; organizacji wypoczynku – półkolonii letnich i zimowych; 

organizacji wydarzeń związanych z działalnością jednostki takich jak: warsztaty, 
zajęcia edukacyjne, konkursy, przeglądy, turnieje taneczne, prelekcje, odczyty, 
przedstawienia teatralne itp. w oparciu o wyrażoną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a, art. 9 

ust. 2 lit a) RODO). 

4. Odbiorcami danych są podmioty określone w przepisach prawa lub inne podmioty 
(dostawca usług informatycznych – serwis hostingowy) na podstawie stosownych 

umów zawartych PC KOMPLEKS. 

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 
międzynarodowej. 

6. 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 minimum dwudziestu 
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 w publikacjach 
w formie tradycyjnej (np. dokumenty, karty kwalifikacyjne, ankiety, katalogi, foldery, 

notatki prasowe, wystawy pokonkursowe, plakaty oraz inne formy promocji), 
elektronicznej na stronach internetowych: www.oksroda.pl i 
www.facebook.com/oksroda. 

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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