Regulamin Przeglądu Teatrów Amatorskich SPOT.
§ 1. Organizator.
Organizatorem Przeglądu Teatrów Amatorskich SPOT, dalej zwanego „Przeglądem”, jest Dom Kultury „Zacisze” w Dzielnicy
Targówek m.st. Warszawy, ul. Blokowa 1, 03-641 Warszawa.
§ 2. Cel.
Celem Przeglądu jest jednoczenie ludzi o wspólnych zainteresowaniach, konfrontacja dorobku amatorskich zespołów
teatralnych, konsultacje z Jurorami.
§ 3. Warunki uczestnictwa w Przeglądzie i termin zgłoszeń.
1. W Przeglądzie mogą wziąć udział grupy teatralne o charakterze amatorskim, skupiające młodzież w wieku 15-25 lat.
2. Czas trwania spektaklu nie może przekraczać 50 minut.
3. Do Przeglądu może być zgłoszony tylko jeden spektakl danej grupy teatralnej.
4. Z Przeglądu wyłączone są monodramy oraz spektakle przygotowane przez teatry szkolne.
5. Warunkiem przystąpienia do Przeglądu jest wypełnienie Karty zgłoszeniowej oraz akceptacja niniejszego Regulaminu.
6. Kartę zgłoszeniową znajdującą się na stronie internetowej DK Zacisze należy wypełnić do 26 lutego 2020 r.
7. Liczba zgłoszeń jest ograniczona. Organizator zastrzega możliwość weryfikacji zgłoszeń.
8. Do 4.03.2020r. Organizator umieści na stronie internetowej www.zacisze.waw.pl listę zakwalifikowanych zespołów
teatralnych i harmonogram ich prezentacji.
9. Przegląd odbędzie się 14 marca 2020 (sobota).
10. Uczestnictwo w Przeglądzie jest bezpłatne.
11. Spektakl nie może zawierać gestów, obrazów i/lub jakichkolwiek treści wulgarnych, obraźliwych, obrażających uczucia
religijne lub godzących w interes Organizatora (w przypadku wystąpienia tego typu treści Jury ma prawo usunąć zespół
teatralny z Przeglądu).
12. Prośby dotyczące godziny występu należy podać w Karcie zgłoszenia, Organizator będzie starał się je uwzględnić w
harmonogramie.
13. Prezentowane mogą być spektakle o dowolnej tematyce, mogą stanowić one adaptację utworu powszechnie znanego lub
jego fragment, albo być oryginalnym dziełem do której grupa teatralna posiada prawa autorskie. Za wykorzystanie tekstów
zgodnie z prawami autorskimi odpowiada prowadzący grupę teatralną.
§ 4. Organizacja i przebieg Przeglądu.
1. Spośród przedstawień Jury konkursu nagrodzi najlepsze formy teatralne.
2. Występ ocenia Jury, w skład którego wchodzą wybrani specjaliści z zakresu sztuki teatralnej i kultury.
3. Laureatów Przeglądu poznamy w dniu prezentacji spektakli (14 marca 2020).
4. Wymiary sceny DK Zacisze - 7m szerokości, 4m głębokości, 4m wysokości.
5. Organizator przewiduje czas na rozmowę uczestników konkursu z członkami Jury po zakończonych prezentacjach.
6. Z każdym zespołem teatralnym na Przeglądzie powinien być obecny opiekun odpowiedzialny za grupę.
7. Scenografia, kostiumy i inne rekwizyty powinny zostać przygotowane we własnym zakresie.
8. Ustawienie scenografii nie może przekraczać 10 min.
§ 5. Nagrody.
1. Jury przyzna nagrody pieniężne: Grand Prix, Nagroda dla najlepszego reżysera/reżyserki, Nagroda dla najlepszego
aktora/aktorki oraz wyróżnienia.
2. Do 17 marca 2020 lista laureatów zostanie opublikowana na stronie internetowej DK Zacisze
§ 6. Informacje Dodatkowe.
1. Organizator nie zwraca uczestnikom kosztów podróży.
2. Organizator zapewnia możliwość kupienia ciepłego posiłku, kawy, herbaty na miejscu.
3. Osoba odpowiedzialna za przegląd: Magdalena Turska, m.turska@zacisze.waw.pl, tel. 22 679 84 69 wew. 2.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do bezterminowego i nieodpłatnego wykorzystywania nagrań video i zdjęć
zarejestrowanych podczas Przeglądu Teatrów Amatorskich SPOT do celów promocyjnych Domu Kultury „Zacisze”. Karta
zgłoszenia jest integralną częścią Regulaminu. Wysłanie Karty jest jednoznaczne z akceptacją jego warunków. Udział w
przeglądzie jest jednoczesnym wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu (określonych
w Rozporządzeniu 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), dla potrzeb niezbędnych do realizacji Przeglądu.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imion i nazwisk laureatów oraz przedstawiciela uczestników
Przeglądu w materiałach promocyjnych związanych z Przeglądem.
6. Kwestie nieunormowane niniejszym regulaminem, a dotyczące Przeglądu rozstrzyga Organizator.
7. Wszystkie dodatkowe informacje umieszczane będą na stronie Organizatora.

Klauzula informacyjna RODO

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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych Uczestnika/Opiekuna jest Dyrektor Domu Kultury „Zacisze” w Dzielnicy Targówek
m.st. Warszawy.
2. Pragniemy poinformować, że Dyrektor DK „Zacisze”, wyznaczył osobę odpowiedzialną za ochronę danych osobowych, tj.
inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@zacisze.waw.pl
pisemnie, przesyłając korespondencję na adres: Dom Kultury „Zacisze”, ul. Blokowa 1, 03-641 Warszawa z dopiskiem:
„Inspektor ochrony danych osobowych".
3. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych
osobowych Uczestnika /Opiekuna oraz z korzystaniem przez Uczestnika/Opiekuna z praw związanych z przetwarzaniem
danych.
4. Dane osobowe Uczestnika/Opiekuna będą przetwarzane na podstawie udzielonej przez Uczestnika/Opiekuna zgody,
realizacji umowy oraz w związku z obowiązkiem prawnym ciążącym na administratorze w związku z zapewnieniem
bezpieczeństwa Uczestnikom.
5. Uczestnik /Opiekun ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu a także prawo do cofnięcia zgody na ich
przetwarzanie.
6. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w zajęciach.
7. Dane osobowe Uczestnika/Opiekuna będą przez nas przetwarzane do momentu wycofania przez Uczestnika/Opiekuna
zgody, a w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora, do czasu zgłoszenia
przez Uczestnika/Opiekuna skutecznego sprzeciwu.
8. Dane osobowe Uczestnika/Opiekuna mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: Instruktorom
prowadzących poszczególne zajęcia w DK „Zacisze”, podmiotom świadczącym usługi nowych technologii, pomiotom
świadczącym usługi prawne i windykacyjne dla DK „Zacisze”.
9. Dane Uczestnika/Opiekuna nie będą przekazywane do państw trzecich.
10. Uczestnikowi/Opiekunowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli
Uczestnik/Opiekun uzna, że przetwarzanie danych Uczestnika/Opiekuna dokonywane jest z naruszeniem przepisów
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
11. Dane Uczestnika/Opiekuna nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.

