


Regulamin Pińczowskiego Przeglądu 
Teatrów Dziecięcych

Organizator: Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury w Pińczowie

Uczestnicy: Teatry dziecięce działające przy Szkołach Podstawowych
Termin, miejsce:  Dnia 25.11.2019r, godz.10.00 Sala Widowiskowa PSCK.

Cele: c) prezentacja dorobku artystycznego amatorskich teatrów dziecięcych,
           inspirowanie poszukiwań repertuarowych, wzbogacanie osobowości 
         młodego człowieka poprzez edukację teatralną, inspiracja i poszukiwanie 
         nowych form pracy artystycznej i wychowawczej wśród dzieci i młodzieży.  
Zasady uczestnictwa: 
    - czas prezentowanego programu nie może przekraczać 20 minut,
    - każda placówka może zgłosić  maksymalnie 2 zespoły teatralne,
    - wskazany jest repertuar odzwierciedlający zainteresowania uczniów
      oraz dostosowany do możliwości interpretacyjnych młodych wykonawców, 
      w oparciu o teksty autorów w. klasyki dziecięcej do autorów współczesnych.
        - warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie do PSCK do dnia15.11 2019r
      KARTY ZGŁOSZENIA oraz 
      wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku.
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TUTUŁ SPEKTAKLU

Pińczowski Przegląd Teatrów Dziecięcych
KARTA ZGŁOSZENIA

......................................................
    Podpis opiekuna grupy



OŚWIADCZENIE OPIEKUNA GRUPY
Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem PIŃCZOWSKIEGO PRZEGLĄDU 
TEATRÓW DZIECIĘCYCH i akceptuję jego warunki.
          Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie imienia, 
nazwiska i adresu poczty e-mail, numeru telefonu przez administratora danych 
Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury z siedzibą w Pińczowie, ul. J. Piłsudskiego 
2A w celu rejestracji grupy, której jestem opiekunem  w Pińczowskim Przeglądzie Teatrów 
Dziecięcych – zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 
(Dz.U. 2018 poz. 1000) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z 27 kwietnia 2016r. 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) (Dz. Urz. 
UE L nr 119),

………………….......…………………
                                                                                     Data, Opiekun grupy



OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PRZEGLADU
Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem Pińczowskiego Przeglądu Teatrów 
Dziecięcych i akceptuję jego warunki.
          Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz podopiecznego
przez administratora danych Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury z siedzibą w 
Pińczowie, ul. J. Piłsudskiego 2A w celu rejestracji uczestników w Pińczowskim 
Przeglądzie Teatrów Dziecięcych  – zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 
danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) oraz Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. 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) (Dz. Urz. UE L nr 119),

Lp. Nazwisko i imię Data Podpis
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Wyrażam zezwolenie na wykorzystanie mojego wizerunku zgodnie z Ustawa o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
Dz.U.2019.0.1231) przez Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury w Pińczowie w celu
promocji Pińczowskiego Przeglądu Teatrów Dziecięcych. Niniejsze zezwolenie dotyczące 
wizerunku utrwalonego w postaci zdjęć i filmów z Pińczowskiego Przeglądu Teatrów 
Dziecięcych:   
− jest nieodpłatne, nie jest ograniczone ilościowo, czasowo ani terytorialnie;                        
− obejmuje wszelkie formy publikacji, za pośrednictwem dowolnego medium, w tym do 
umieszczania wizerunku na stronach internetowych PSCK oraz na portalach 
społecznościowych, na których PSCK posiada konto.                                                           
Wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania 
obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie 
w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne. 
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Klauzula informacyjna

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz dziecka   jest:  Pińczowskie  Samorządowe 
Centrum Kultury z siedzibą w Pińczowie, ul. J. Piłsudskiego 2A;

2. Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury  wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych z którym 
można skontaktować się poprzez e-mail iod@psck.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania 
Pani/Pana danych osobowych.

3. Pani/Pana dane osobowe oraz dziecka  przetwarzane będą w celu uczestnictwa w Pińczowskim 
Przeglądzie Teatrów Dziecięcych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a.

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowe oraz dziecka  będą  osoby upoważnione - pracownicy PSCK, 
którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki.

5. Pani/Pana dane osobowe oraz dziecka  nie będą  przekazywane podmiotom trzecim.
6. Pani/Pana dane osobowe oraz dziecka  będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji 

wyżej określonych celów.
7. 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 (jeżeli 
przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem;

8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie  danych 
osobowych Pani/Pana lub dziecka  dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o 
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do 
udziału w konkursie.

10. Uczestnik zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania (także w mediach)
o wynikach konkursu.

11. Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury nie przewiduje wykorzystywania danych w celach 
innych niż cel, dla którego je zebrano. 

mailto:iod@psck.pl

