
 
XIV FESTIWAL PIOSENKI I MAŁYCH FORM TEATRALNYCH 

„OBCIACH 2019” 
WROCŁAW, 24 stycznia 2019 godzina 16.00 

 

REGULAMIN 
 

I. ORGANIZATOR  i  BIURO ORGANIZACYJNE  

Zespół „Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży” 
ul. H. Kołłątaja 20,  50-007 Wrocław,      tel. 71 798 68 81 w.100 

koordynator – Krzysztof Bosy 
 

II. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWO – ORGANIZACYJNE 
1. Wymagany jest repertuar komediowy - prezentacja powinna zawierać elementy humoru, groteski czy 

satyry. 

2. W Festiwalu może uczestniczyć młodzież w wieku 13-24 lat: zespoły i soliści z gimnazjów, liceów, domów 
kultury, a także studenci i młodzież pozaszkolna. 

3. Liczba uczestników w zespole nie może przekraczać 20 osób. 
4. Czas prezentacji  zespołu nie może przekraczać 15 minut, a solisty  - 10 minut. 

5. Oprawa artystyczna występu nie powinna zawierać zbyt wielu elementów scenograficznych oraz takich, 

które wymagają specjalnych warunków scenicznych. 
6. W celu częściowego pokrycia kosztów organizacyjnych od występujących pobierana będzie opłata w 

wysokości: zespół - 30 zł,  solista - 10 zł. Wpłatę należy uiścić najpóźniej 18.01.2019r. w kasie organizatora 
lub na konto Rady Rodziców MDK:  89 1020 5242 0000 2202 0018 7526 z dopiskiem „OBCIACH 2019”, 

koniecznie z  zaznaczeniem nazwy zespołu/solisty i placówki.  
 

III. KRYTERIA OCENY  i  NAGRODY 

Jury, po dokonaniu oceny doboru repertuaru, pomysłowości i oryginalności interpretacji oraz ogólnego 
wyrazu artystycznego, przyzna  Grand Prix Festiwalu oraz nagrody i wyróżnienia w kategoriach:   

SOLIŚCI, STAND UP oraz ZESPOŁY 
Ogłoszenie werdyktu jury  i wręczenie nagród nastąpi w godzinę po ostatniej prezentacji. Laureaci otrzymają 

statuetki OBCIACHU, dyplomy oraz nagrody rzeczowe. 

Protokół obrad jury ukaże się na stronie www.mdk.wroclaw.pl. 
Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość innego, niż podany w regulaminie, sposobu rozdziału nagród. 

Ogłoszenia jury są ostateczne. 
 

IV. WARUNKI  TECHNICZNE  
Organizator festiwalu dysponuje sceną (5/6m), fortepianem, oświetleniem (nieruchomym) i nagłośnieniem 

(mikrofony, odtwarzacze CD, podłączenie mp3). Przy nośnikach dźwięku o słabej jakości mogą wystąpić 

trudności w uruchamianiu zapisu. Po wcześniejszym uzgodnieniu z organizatorem istnieje możliwość 
podłączenia własnego sprzętu akustycznego.  

Istnieje możliwość przeprowadzenia próby scenicznej w dniu imprezy w godz.  13.00-15.00.  
Czas próby: 15 min. na zespół /10 min. na solistę. 

UWAGA! Na scenie obowiązuje BEZWZGLĘDNY ZAKAZ używania ognia oraz płynów. 

 
V. ZGŁOSZENIA  

Kartę uczestnictwa (w załączeniu) należy dostarczyć najpóźniej  16.01.2019 osobiście, pocztą 
lub elektronicznie na adres:  

Zespół „Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży”, ul. Kołłątaja 20, 50-007 Wrocław;  

tel. 71 798 6881 w. 100;  mdkkopernik1@wp.pl  
 

O godzinie próby uczestnicy festiwalu zostaną powiadomieni przez organizatora telefonicznie 
i mailowo. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wyznaczenia godziny poszczególnych prezentacji.  

Liczba przyjmowanych zgłoszeń jest ograniczona ze względu na ramy czasowe. 
 

VI. UDZIAŁ  

Udział w konkursie jest dobrowolny i wiąże się  z akceptacją niniejszego regulaminu, zgodą na przetwarzanie 
danych osobowych i wizerunku uczestników konkursu, dla potrzeb promocyjnych Zespołu CEKDiM zgodnie z 

Ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997r., (tekst jednolity:Dz. U. z 2014r., poz.1182). 
 

 



XIV  FESTIWAL  PIOSENKI  I  MAŁYCH  FORM  TEATRALNYCH „OBCIACH 2019” 
WROCŁAW, 24 stycznia 2019, godzina 16.00 

 

KARTA ZGŁOSZENIA 
 
 

KARTĘ PROSZĘ WYPEŁNIĆ raczej wyraźnie 
 
1. Nazwa zespołu / imię i nazwisko solisty.................................................................................................................. 

 
2. Nazwa, adres, mail i nr tel. Placówki…………............................................................................................................ 

 

3. Tytuł i rodzaj prezentacji  (teatr, kabaret, monolog, piosenka)………......................................................................... 
 

4. Autorzy prezentacji: 
 

scenariusz      .................................................................. reżyseria...................................................................... 
 

muzyka     ................................................................... inne  istotne ……………................................................ 

 
5. Liczba wykonawców  .................. 

 
6. Wiek wykonawców   13 – 18     /      19 - 24  

 

7. Czas trwania prezentacji (zespół – do 15 min./ solista – do 10 min.)……………… 
 

8. Potrzebne środki techniczne……………..................................................................................................................... 
 

............................................................................................................................................................................... 
 

9. Krótka informacja o zespole / soliście………............................................................................................................. 

 
............................................................................................................................................................................... 

 
10. Sugerowana godzina próby   ................................................................................... 

 

11. Imię i nazwisko instruktora   ................................................................................... 
 

12. Kontaktowy nr tel. i mail    .................................................................................... 
                       

 
 
Administratorem danych jest Zespół „Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży”,  
ul. Kołłątaja 20, 50-007 Wrocław.  

Kontakt do naszego inspektora ochrony danych: tomasz.grzybowski@coreconsulting.pl lub  
CORE Consulting, ul. Z. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań.  

Dane podane przez Ciebie na formularzu będą przetwarzane w celu przeprowadzenia  
XIV  FESTIWALU  PIOSENKI  I  MAŁYCH  FORM  TEATRALNYCH „OBCIACH 2019” 
 
Szczegółowe informacje o regułach przetwarzania danych dostępne są w sekretariacie placówki oraz na  
http://www.mdk.wroclaw.pl/pliki/ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH OBCIACH.pdf 

Zapoznałem/am się z informacją o przetwarzaniu moich danych osobowych    
    
            ..................................................................................      
       (imię i nazwisko osoby zgłaszającej, data, miejscowość, podpis)

https://poczta.wp.pl/k/


FORMULARZ ZGODY NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU DZIECKA  
NA STRONIE WWW I NA PORTALACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH 

 
W Zespole „Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży” przy ul. Kołłątaja 20 we Wrocławiu 
nauczyciele, dzieci i rodzice tworzą społeczność. Nasi nauczyciele, rodzice na bieżąco fotografują 
ważne chwile z życia naszych podopiecznych. Zdjęcia te pozwalają nam tworzyć społeczność wokół 
naszej placówki i przygotowywać wychowanków do życia w społeczeństwie.   
Chcielibyśmy móc publikować te zdjęcia: 

a) na stronie internetowej placówki – www.mdk.wroclaw.pl 

b) na profilu placówki na Facebook pod adresem: https://www.facebook.com/CEKDiM oraz YouTube pod 

adresem: https://www.youtube.com/channel/UCwQjtc2Qydj3m5EYSrPhbYQ 

Celem publikacji zdjęć jest promowanie działalności placówki oraz osiągnięć i zainteresowań 
uczniów. Dzięki temu większa ilość rodziców oraz bliskich dzieci będzie miała dostęp do wydarzeń z 
ich życia, a same dzieci będą mogły zobaczyć siebie w Internecie w interakcji związanej z naszą 
społecznością i edukacją, co może mieć pozytywny wpływ na ich rozwój i poczucie wartości.    
Z uwagi na obowiązujące regulacje ochrony danych osobowych (tzw. RODO), abyśmy mogli 
publikować wizerunek Twojego dziecka w powyższych mediach potrzebujemy, wyrażenia przez 
Ciebie odrębnie dwóch zgód. Choć są one do siebie bardzo podobne, to jedna dotyczy obszaru 
przetwarzania danych, a druga prawa do wizerunku.  
Pamiętaj, że w każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę pisząc na adres e-mail: 
tomasz.grzybowski@coreconsulting.pl lub składając pismo w Sekretariacie placówki. Wycofanie 
zgody nie wpływa na legalność przetwarzania danych realizowanego przed jej wycofaniem.  
Dane dziecka: 
___________________________  -  ___________________________ 

(imię i nazwisko dziecka)       (data urodzenia dziecka) 

Zgoda nr 1 (jeżeli wyrażasz zgodę postaw krzyżyk lub „ptaszek” w każdym kwadraciku) 
Zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez Zespół „Centrum Edukacji 
Kulturalnej Dzieci i Młodzieży” przy ul. Kołłątaja 20 we Wrocławiu polegające na publikowaniu na: 

 stronie internetowej www.mdk.wroclaw.pl oraz  

 na profilu placówki na Facebook  pod adresem https://www.facebook.com/CEKDiM  
oraz YouTube pod adresem: https://www.youtube.com/channel/UCwQjtc2Qydj3m5EYSrPhbYQ  

wizerunku mojego dziecka w zestawieniu z jego imieniem, nazwiskiem oraz oznaczeniem 
grupy/klasy. 
Zgoda nr 2 (jeżeli wyrażasz zgodę postaw krzyżyk lub „ptaszek” w każdym kwadraciku) 
Zgadzam się na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka przez Zespół „Centrum 
Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży” przy ul. Kołłątaja 20 we Wrocławiu na  

 stronie internetowej www.mdk.wroclaw.pl oraz  

 na profilu placówki na Facebook  pod adresem https://www.facebook.com/CEKDiM  
oraz YouTube pod adresem: https://www.youtube.com/channel/UCwQjtc2Qydj3m5EYSrPhbYQ  
 

Podpis rodzica/opiekuna prawnego*:  
 
______________________________________________________ 
                   (podpis rodzica/opiekuna prawnego, miejscowość, data)* 
 
*w przypadku pełnoletniego uczestnika XIV FESTIWALU PIOSENKI I MAŁYCH FORM TEATRALNYCH  

„OBCIACH 2019”- data, miejscowość i podpis 

mailto:tomasz.grzybowski@coreconsulting.pl
https://www.facebook.com/CEKDiM
https://www.youtube.com/channel/UCwQjtc2Qydj3m5EYSrPhbYQ
https://www.facebook.com/CEKDiM
https://www.youtube.com/channel/UCwQjtc2Qydj3m5EYSrPhbYQ


Administratorem danych jest Zespół „Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży”,  
ul. Kołłątaja 20,50-007 Wrocław.  

Kontakt do naszego inspektora ochrony danych: tomasz.grzybowski@coreconsulting.pl lub  
CORE Consulting, ul. Z. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań.  

Dane podane przez Ciebie na formularzu będą przetwarzane w celu przeprowadzenia  
XIV  FESTIWALU  PIOSENKI  I  MAŁYCH  FORM  TEATRALNYCH „OBCIACH 2019” 
 
Szczegółowe informacje o regułach przetwarzania danych dostępne są w sekretariacie placówki oraz 
na  
http://www.mdk.wroclaw.pl/pliki/ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH OBCIACH.pdf 

Zapoznałem/am się z informacją o przetwarzaniu moich danych osobowych    
    
            ..................................................................................      
                           (podpis rodzica/opiekuna prawnego, miejscowość, data)* 
 
*w przypadku pełnoletniego uczestnika XIV FESTIWALU PIOSENKI I MAŁYCH FORM TEATRALNYCH  

„OBCIACH 2019”- data, miejscowość i podpis 
 

https://poczta.wp.pl/k/

