
Dom Kultury w Lipniku  
ul. Podgórna 29 
43-305 Bielsko – Biała 

III Ogólnopolskie Integracyjne Spotkania Teatralne AGRAFKA 
 

REGULAMIN 
 

ORGANIZATOR 
Miejski Dom Kultury, Dom Kultury w Lipniku 

 
Termin 02 czerwca 2022 r. 

(termin zgłoszeń do 20.05.2022 r.) 
 
 
1. CELE PRZEGLĄDU: 
• pobudzanie aktywności twórczej dzieci i młodzieży, 
• konfrontacja dorobku artystycznego 
• popularyzacja zespołowych form teatralnych, 
• wymiana pomysłów i doświadczeń. 
 
2. UCZESTNICY: 
Zespoły działające w szkołach, domach kultury, świetlicach, klubach w wieku od 10 roku życia. 
 
3. TERMIN i MIEJSCE IMPREZY: 02 czerwca 2022 r. Dom Kultury w Lipniku ul. Podgórna 
29, 43-300 Bielsko-Biała. 
 
4. ORGANIZATORZY: Dom Kultury w Lipniku ul. Podgórna 29, 43-300 Bielsko-Biała,  
tel. 33 816 17 80. 
 
5. WARUNKI UCZESTNICTWA: Wypełnienie formularza online do 20.05.2022 (termin 
nieprzekraczalny) znajdującego się pod adresem – https://bit.ly/Agrafka-karta-zgloszenia.  
 
6. Spektakl nie powinien przekraczać 40 minut (dopuszcza się możliwość przedłużenia czasu 
spektaklu pod warunkiem wcześniejszego powiadomienia organizatorów oraz wyrażenia przez 
nich zgody na modyfikację długości czasu). 
 
7. Należy wpłacić kwotę akredytacji 20 zł od uczestnika do dnia 23 maja 2022 roku na konto: 
 

42 1240 4142 1111 0000 4826 4349 
Bank PEKAO SA w Bielsku-Białej 

Miejski Dom Kultury 
ul.1 Maja 12, 43 300 Bielsko-Biała 

z dopiskiem w tytule 
DK Lipnik AGRAFKA, nazwa teatru i ilość uczestników 

 



 

8. Kwota akredytacji wynosi 20 zł za każdego uczestnika zespołu. Wszystkie teatry 
zobowiązane są do uczestniczenia w całym festiwalu. 
 
 9. OCENA I NAGRODY: Jury będzie brało pod uwagę następujące kryteria: 
• dobór repertuaru i scenariusz, 
• środki wyrazu artystycznego (słowo, ruch), 
• światło, dźwięk, scenografię, muzykę, reżyserię, 
• ogólny wyraz artystyczny, 
• wartości wychowawcze i humanistyczne. 
 
10. Jury w zależności od możliwości finansowych oraz poziomu poszczególnych zespołów 
przyzna nagrody finansowe. O przeznaczeniu nagrody decyduje instruktor zespołu 
w porozumieniu z jednostką delegującą. 
 
11. PRZEPISY OGÓLNE: 

• Zespoły przyjeżdżają na koszt własny. 
• Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu. 
• Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator. 
• Organizator informuje, że podczas Przeglądu będzie prowadzona rejestracja 

fotograficzna i filmowa wydarzenia w celach dokumentacyjnych i promocyjnych 
Miejskiego Domu Kultury zgodnie z art. 81 ust 2 lit 1. i 2 ustawy o prawie audytorskim 
i prawach pokrewnych (Dz.U. 2021 poz. 1062 z póżn. zm.). W pozostałych przypadkach 
na podstawie wyrażonej zgody w karcie zgłoszenia. Miejski Dom Kultury zapewnia, że 
wizerunek uczestników imprezy nie będzie wykorzystywany przez niego w celach 
zarobkowych, a uczestnicy przyjmują do wiadomości, że z tytułu jego użycia nie 
przysługują im jakiekolwiek roszczenia, w szczególności prawo do wynagrodzenia. 
Zdjęcia, filmy z wydarzenia przetwarzające wizerunek uczestników będą publikowane 
na stronie internetowej oraz na profilu Facebook i Instagram Organizatora. 

• Jeśli osobą zgłaszająca jest Instruktor, to zobowiązany jest on przekazać uczestnikom 
informację o sposobie przetwarzania danych osobowych określonych w niniejszym 
regulaminie oraz uzyskać zgodę (Załącznik nr. 1) na przetwarzanie danych osobowych 
w obszarze wizerunku oraz przekazać ją osobiście w formie papierowej w dniu 
wydarzenia.  
 

12. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

1) Administratorem danych osobowych uczestników jest Miejski Dom Kultury w Bielsku-
Białej, ul. 1 Maja 12, 43-300 Bielsko-Biała, tel. (033) 812 56 92 reprezentowany przez 
Dyrektora. 

2) W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się 
z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@mdk.bielsko.pl 

3) Dane osobowe osoby zgłaszającej będę przetwarzane w celu przyjęcia zgłoszenia 
i zapewnienia kontaktu w związku z organizacją III Ogólnopolskich Integracyjnych 
Spotkań Teatralnych AGRAFKA w oparciu o wyrażoną zgodę zgodnie z art. 6 ust. 1 lit 
a. RODO. Wizerunek, z zależności od formy jego przetwarzania będzie przetwarzany 
w oparciu o przepis prawa lub wyrażoną zgodę.  



 

4) Przekazane dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom zaangażowanym 
w organizację Przeglądu oraz upoważnionym pracownikom administratora, jury oraz 
innym podmiotom upoważnionym na mocy przepisów prawa. 

5) Karty zgłoszenia zawierające dane osobowe będą przechowywane w celach 
archiwizacyjnych i dowodowych przez okres 5 lat. 

6) Uczestnicy posiadają prawo dostępu do treści pozyskanych danych osobowych oraz 
o do ich sprostowania, u sunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia 
danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie 
danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych 
osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przez 
Administratora na postawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można 
cofnąć kierując informację mailową na adres: lipnik@mdk.bielsko.pl. Informujemy 
także, że przysługujące prawa nie są bezwzględne i przepisy stosują wyjątki od ich 
stosowania. 

7) Uczestnicy posiadają także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa 
dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

8) Podane dane nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu 
decyzji. Nie będą także przekazane do państwa trzeciego ani organizacji 
międzynarodowej. 

9) Jeśli z jakiś powodów podane powyżej informacje dotyczące przetwarzania danych 
osobowych okażą się niekompletne lub niewystarczające, wszelkie informacje z tego 
zakresu udzieli Państwu nasz Inspektor Ochrony Danych. 

 

 

 
Lista załączników: 

Załącznik nr. 1 – Wzór zgody 



 

 
 
 
Załącznik nr. 1 - Zgoda  
 
 
 
 

 
 
 
 

Z G O D A  
 
 
 
Ja niżej podpisany ………………………………………….……………………………………. 
wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku (wizerunku mojego dziecka)  oraz na 
nieodpłatne wykorzystanie przesłanego materiału filmowego z nagranym spektaklem, scenką, 
etiudą biorącą udział w III Spotkaniach Teatralnych Agrafka przez Miejski Dom Kultury w Bielsku 
Białej. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, a Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej deklaruje, że 
nie będzie wykorzystywał zdjęć/filmów do celów zarobkowych i będzie przetwarzał je zgodnie 
zasadami określonymi w Regulaminie.  
 
 
 

TAK        NIE*) 
 
 
 

 
   ….........................           .............................................................................................. 

 Data  Podpis pełnoletniej osoby zgłaszającej/rodzica /opiekuna prawnego 
 

 
*) właściwe podkreślić 
 


