„Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz.
Jeśli nie wie - wytłumacz. Jeśli nie może - pomóż”
J. Korczak

REGULAMINY
XVIII MIEJSKIEGO FESTIWALU DZIECIĘCYCH
FORM TEATRALNYCH I PLASTYCZNYCH
„Twórczość bez barier”

03.04.2019 r.
XVIII Miejski Festiwal Dziecięcych Form Teatralnych i Plastycznych
„Twórczość bez barier” organizują:
Dyrektor i Nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 60 im. Marii Grzegorzewskiej Specjalnej w Katowicach,
ul. Chrobrego 4. tel. 32 254 18 67, faks 2-54-18-67, n.janicka.zss11@op.pl
Współorganizatorem jest MDK Szopienice, ul. Gen. J. Hallera 28.
Festiwal odbywa się pod patronatem Miasta Katowice.
Przewidujemy udział uczniów w różnorodnych formach twórczości:
 przedstawienia teatralne, inscenizacje, montaże słowno - muzyczne
 pokazy taneczne
 prace plastyczne
REGULAMIN
przedstawienia teatralne, inscenizacje, montaże słowno-muzyczne, pokazy taneczne
1.
2.
—
—
—
—
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

Teksty i rodzaj przedstawienia — dowolne (teksty własne, adaptacje sztuk, bajki).
Jury oceniać będzie:
umiejętności i zapał aktorski młodych wykonawców, tancerzy;
dobór rekwizytów;
inspiracje i poszukiwania nowych form pracy artystycznej i wychowawczej;
kulturę słowa lub choreografię (w przypadku pokazów tanecznych) w stosunku do możliwości
psychofizycznych młodych aktorów.
Jury przyzna nagrody i dyplomy.
Liczba uczestników w zespole nie może przekroczyć 15 osób.
Czas trwania przedstawienia nie może przekroczyć 20 minut.
Zespoły przyjeżdżają na własny koszt.
Kartę zgłoszenia należy przesłać faksem do szkoły lub mailem na adres n.janicka.zss11@op.pl
Termin: do dnia 27.03.2019 r.
W karcie zgłoszenia (załącznik nr 1) należy podać następujące informacje:
- nazwa i adres placówki, nazwa zespołu,
- tytuł spektaklu i czas jego trwania,
- imię i nazwisko głównego opiekuna zespołu,
- ilość opiekunów,
- ilość uczestników.
Każdy uczestnik zespołu zobowiązany jest do posiadania zgody (lub jej braku) na piśmie o możliwości
wykorzystania wizerunku celem umieszczenia zdjęć na stronie internetowej szkoły. Opiekunowie
składają „zgody” u organizatorów Festiwalu przed występem uczniów (załącznik nr 2).
O występie na Festiwalu decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona. Zgłoszenie nie
gwarantuje uczestnictwa w Festiwalu, jeśli lista uczestników będzie już zamknięta.

REGULAMIN
twórczość plastyczna
1. Na Wystawie Prac Plastycznych prezentowane będą prace dziecięce na temat:
„Moja zaczarowana wyspa”
2. Wielkość prac plastycznych nie może przekroczyć formatu A3 /42 cm x 29,7 cm/
3. Technika wykonania prac plastycznych jest dowolna.
4. Do pracy plastycznej należy dołączyć opis (zamieszczony na odwrocie pracy) według wzoru:
a. imię i nazwisko dziecka
b. klasa
c. nazwa i adres placówki
d. imię i nazwisko opiekuna
5. Jury oceniać będzie:
 wkład pracy małych artystów
 dobór materiałów
 pomysłowość
 estetykę wykonania pracy
6. Jury przyzna nagrody i dyplomy.
7. Prace plastyczne proszę składać w Szkole Podstawowej nr 60, Katowice, ul. Chrobrego 4
do dnia 27.03.2019 r.
8. Informacje o zajętych miejscach udzielane będą od 05.04.2019 r. pod nr telefonu: 32 254 18 67.
9. Ewentualne nagrody do odbioru w Domu Kultury Szopienice ul. Gen. J. Hallera 28 Katowice.
10. Organizatorzy nie zwracają prac autorom.

Załącznik nr 1
Pieczęć placówki

Karta zgłoszenia udziału
w XVIII MIEJSKIM FESTIWALU DZIECIĘCYCH
FORM TEATRALNYCH I PLASTYCZNYCH

………………………………………………………………………………………………………………………………………
(nazwa i adres placówki)
………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tytuł spektaklu

Czas trwania spektaklu
Imię i nazwisko głównego
opiekuna zespołu
Ilość opiekunów
Ilość uczestników
Tel. kontaktowy opiekuna
E-mail kontaktowy
opiekuna

Załącznik nr 2
……...………..…….. , dn. ……………...…..
……………………………………………………...……….
(imiona i nazwiska obojga rodziców/prawnych opiekunów)

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU
Oświadczam, że wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka przez placówkę Szkołę Podstawową nr 60
im. Marii Grzegorzewskiej Specjalnej w Katowicach oraz Miejski Dom Kultury „Szopienice-Giszowiec” w Katowicach po
zakończeniu XVIII Miejskiego Festiwalu Dziecięcych Form Teatralnych i Plastycznych „Twórczość bez barier” odbywającego
się w Miejskim Domu Kultury „Szopienice-Giszowiec” w Katowicach utrwalonego podczas festiwalu organizowanego przez
placówkę Szkołę Podstawową nr 60 im. Marii Grzegorzewskiej Specjalnej, 40- 881 Katowice, ul. Bolesława Chrobrego 4 oraz
Miejski Dom Kultury „Szopienice-Giszowiec”, 40-321 Katowice, ul. Gen. J. Hallera 28, jak też zdjęć udostępnionych przeze
mnie oraz wykorzystanie tego wizerunku poprzez umieszczanie: (proszę zaznaczyć przy wybranym polu krzyżyk [X]brak w danej pozycji zaznaczenia pola [ ] TAK lub [ ] NIE jest jednoznaczne z brakiem wyrażenia zgody)
[ ] TAK

[

] NIE - na stronie internetowej placówki

[ ] TAK

[

] NIE – na portalu społecznościowym Facebook (Fanpage placówki)

[ ] TAK

[

] NIE – w kronice placówki

[ ] TAK

[

] NIE – na tablicach ściennych w pomieszczeniach placówki

[ ] TAK

[

] NIE – w folderach wydanych przez placówkę

prowadzonych przez placówkę Szkołę Podstawową nr 60 im. Marii Grzegorzewskiej Specjalnej w Katowicach oraz Miejski
Dom Kultury „Szopienice-Giszowiec” w Katowicach, w celu informacji i promocji placówki Szkoły Podstawowej nr 60
im. Marii Grzegorzewskiej Specjalnej w Katowicach oraz Miejskiego Domu Kultury „Szopienice-Giszowiec” w Katowicach.
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 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 (zwanej dalej RODO) 60 informuje, że:
1. Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 60 im. Marii Grzegorzewskiej Specjalna, 40- 881
Katowice, ul. Bolesława Chrobrego 4, tel. (32) 254 18 67 e-mail: sps60@onet.pl
2. Inspektorem ds. Ochrony Danych (osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzanie danych) jest Beata Huczyńska
(kontakt do inspektora: e-mail: n.huczynska.zss11@op.pl);
3. Dane osobowe Pani /Pana dziecka przetwarzane będą w celu promocji placówki: Szkoły Podstawowej nr 60 i będą
udostępniane zgodnie z wyrażoną przez Panią/Pana zgodą w tabeli powyżej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
4. Odbiorcami danych osobowych Pani/Pana dziecka będą osoby fizyczne i podmioty prawne mające dostęp do wyżej
wymienionych serwisów, portali, kronik, tablic ściennych i folderów zgodnie z wyrażoną przez Panią/Pana zgodą;
5. Dane osobowe Pani/Pana dziecka nie będą przekazane odbiorcom do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
6. Ze względu na informacyjny i promocyjny cel udostępniania danych osobowych Pani/Pana dziecka nie określa się okresu
przechowywania tych danych;
7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane
dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
8. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
9. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i nie ma żadnych konsekwencji nie podania danych osobowych;
11. Administrator Danych Osobowych nie podejmuje w sposób zautomatyzowany decyzji oraz nie profiluje danych
osobowych;
12. Administrator Danych Osobowych nie planuje dalej przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane
osobowe zostaną zebrane.

..…………………...………………………………………….
(data i czytelny podpis obojga rodziców lub prawnych opiekunów)

