
R E G U L A M I N
XV MIĘDZYNARODOWYCH JESIENNYCH SPOTKAŃ ARTYSTYCZNYCH „TALIZMAN SUKCESU”

21 – 23 LISTOPADA 2019

ORGANIZATOR SPOTKAŃ
MIEJSKI DOM KULTURY – DOM KULTURY W HAŁCNOWIE

BIURO PODRÓŻY POLAN TRAVEL - BIELSKO-BIAŁA

CELE FESTIWALU:
• integracja środowisk animatorów kultury w kraju i za granicą
• popularyzacja dorobku zespołów i ich repertuaru
• wymiana pomysłów i doświadczeń w zakresie pracy z dziecięcymi
i młodzieżowymi zespołami artystycznymi
• poznanie kultury tanecznej, teatralnej i muzycznej innych narodowości –
wzbogacenie warsztatu metodycznego
• rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci i młodzieży poprzez
bezpośrednie kontakty z tańcem, teatrem i muzyką
• wspólna zabawa i nawiązanie kontaktów

CZAS I MIEJSCE
21 – 23 listopada 2019
Miejski Dom Kultury - Dom Kultury w Hałcnowie

21.11.2019 – czwartek DZIEŃ TEATRU – KALEJDOSKOP TEATRALNY
22.11.2019 – piątek DZIEŃ MUZYKI – KALEJDOSKOP MUZYCZNY
23.11.2019 – sobota  DZIEŃ TAŃCA – KALEJDOSKOP TANECZNY

WARUNKI UCZESTNICTWA

Zapraszamy nieprofesjonalne dziecięce i młodzieżowe zespoły różnych form artystycznych
działające w domach kultury, szkołach lub innych placówkach w kraju i za granicą.
Dzień Teatru, Muzyki i Tańca obejmować będzie prezentację zespołów, warsztaty i konsultacje dla
uczestników  prowadzone  przez  specjalistów  w  dziedzinie  muzyki,  teatru  i  tańca.  Każdy  dzień
Spotkań  kończyć  się  będzie  koncertem  gościa  specjalnego  oraz  wręczeniem  dyplomów
i statuetek dla uczestników.

9.00 – 13.00 – prezentacje festiwalowe
13.00 – 14.00 – obiad
14.00 – 17.30 – warsztaty
18.00 – koncert gościa specjalnego

Festiwal nie ma charakteru konkursowego. Stanowi platformę wymiany doświadczeń 
artystycznych. Prezentacje festiwalowe będą oglądane przez ekspertów i specjalistów zaproszonych
do prowadzenia warsztatów.

DZIEŃ TEATRU – KALEJDOSKOP TEATRALNY
- skierowany jest do teatrów amatorskich o różnych formach wyrazu artystycznego: spektakl,  teatr 
cieni,  czarny teatr, psychodrama,  pantomima, monodram lub inne propozycje teatralne
- łączny czas prezentacji teatralnych z montażem i demontażem – do 30 min.



DZIEŃ MUZYKI – KALEJDOSKOP MUZYCZNY
- skierowany jest do solistów, zespołów wokalnych, zespołów instrumentalnych, zespołów wokalno-
instrumentalnych, chórów, orkiestr, kapel prezentujących się w różnych stylach muzycznych bez 
ograniczeń wiekowych.
- dopuszcza się również inne propozycje wokalne
- uczestnicy prezentują nie więcej niż dwa utwory o czasie nie przekraczającym 8 minut.

– w przypadku dużej ilości zgłoszeń uczestnicy prezentować będą 1 utwór.

DZIEŃ TAŃCA – KALEJDOSKOP TANECZNY
- skierowany jest do dziecięcych i młodzieżowych zespołów tanecznych
- do udziału w Spotkaniach dopuszcza się zespoły pracujące w oparciu o wszystkie style i formy 
taneczne, również taniec towarzyski i folklorystyczny za wyjątkiem akrobatycznych
- zespół może zaprezentować maksymalnie 2 układy taneczne w czasie nieprzekraczającym 10 min
- w przypadku dużej ilości zgłoszeń uczestnicy prezentować będą 1 taniec.

1. Prosimy o przesłanie karty zgłoszenia do 31 października 2019
na adres:

Miejski Dom Kultury
ul. Siostry Małgorzaty Szewczyk 1

43-344 Bielsko-Biała
tel./fax. 33/816 23 28

e-mail: halcnow@mdk.bielsko.pl
2. Zespoły przyjeżdżają i ubezpieczają się na własny koszt.
3. Zespół powinien posiadać odpowiednią liczbę opiekunów gwarantujących bezpieczeństwo 
uczestników.
4. Uczestnicy lub instytucje delegujące pokrywają koszt akredytacji, która wynosi 25,-zł od każdego 
uczestnika.
5. Opłatę za udział w Spotkaniach prosimy przesłać na adres:

Miejski Dom Kultury
ul. 1-go Maja 12

43-300 Bielsko-Biała
BANK PEKAO S.A. ODDZIAŁ W BIELSKU-BIAŁEJ

42 1240 4142 1111 0000 4826 4349
do dnia 31 października 2019 z DOPISKIEM „TALIZMAN SUKCESU”

6. W przypadku rezygnacji z udziału w Spotkaniach organizator nie zwraca opłaty akredytacyjnej.
7. Brak akredytacji na koncie MDK w podanym terminie wyklucza możliwość udziału zespołu w 
Spotkaniach.
8. Prosimy o przygotowanie nagrań na płycie CD lub pendrive (prosimy o nagranie utworów na 
osobnych nośnikach)
9. Organizator zobowiązuje uczestników do wzięcia udziału w prezentacjach, warsztatach oraz 
koncercie gościa specjalnego, prosząc o dyspozycyjność podczas danego dnia festiwalowego.
10. Wszystkie zespoły prezentują się przy jednolitym białym świetle przygotowanym przez 
organizatora (wyjątek stanowią zespoły prezentujące się w dniu teatru). Istnieje możliwość 
wyciemnienia sceny (black out)
11. Organizator zapewnia posiłek obiadowy dla uczestników Spotkań.



DANE TECHNICZNE
- wymiar sceny:  szerokość 7,5 m, głębokość 7,5 m, wysokość do reflektorów 4,5 m
- posiadamy podłogę baletową
- posiadamy salę widowiskową – 200 miejsc

BIURO ORGANIZACYJNE
Bożena Adamczyk, Urszula Michulec,  Joanna Herzyk

KLAUZULA INFORMACYJNA

1) Administratorem danych osobowych przekazanych na potrzeby organizacji Spotkań jest Miejski
Dom Kultury w Bielsku-Białej, ul. 1 Maja 12, 43-300 Bielsko-Biała, tel. (033) 812 56 92 reprezen-
towany przez Dyrektora. 

2) W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych możecie Państwo skontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych w MDK w Bielsku-Białej pod adresem e-mail: iod@mdk.bielsko-
.pl

3) Dane osobowe przekazane przez  Instruktora / Osobę delegującą zespół będą przetwarzane w
celu organizacji  i przeprowadzenia  Spotkań w oparciu o art.  6 ust. 1  lit b. RODO (zgłoszenie
uczestnictwa jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy osobą Zgłaszającą a Organizato-
rem).  Dane osobowe instruktora, w tym dane kontaktowe przekazane przez delegującego ze-
spół są przetwarzane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f RODO – gdzie prawnie uzasadnionym intere-
sem administratora możliwość zapewnienia kontaktu z osobą reprezentującą zespół podczas
spotkań. 

4) W ramach Spotkań przetwarzane będą dane osobowe podane w karcie zgłoszenia oraz wizeru-
nek uczestników Spotkań. 

5) Dane osobowe uczestników mogą być udostępnione podmiotom zaangażowanym w organiza-
cję  Spotkań oraz  upoważnionym  pracownikom administratora,  jury  oraz  innym podmiotom
upoważnionym na mocy przepisów prawa. 

6) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres przeprowadzenia Spotkań oraz do 5 lat od jego
zakończenia, w przypadku konieczności wykorzystania danych na cele podatkowe i inne wynika-
jąc z przepisów prawa oraz na wypadek dochodzenia ewentualnych roszczeń. 

7) Osoby, których dane osobowe zostały przekazane w związku z organizacją  Spotkań  posiadają
prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograni-
czenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec prze-
twarzania. Informujemy także, że przysługujące prawa nie są bezwzględne i przepisy stosują wy-
jątki od ich stosowania.

8) Uczestnicy posiadają także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobo-
wych, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządze-
nia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

9) Podane dane nie będą podlegały profilowaniu, ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
Nie będą także przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. 

10) Jeśli z jakiś powodów podane powyżej informacje okażą się niekompletne lub niewystarczają-
ce, wszelkie informacje z tego zakresu udzieli Państwu nasz Inspektor Ochrony Danych.

11) W przypadku podania danych osobowych uczestników przez osobę trzecią (Instruktor / Osoba
reprezentująca zespół) zobowiązuje się ona poinformować osoby, których dane przekazano o
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fakcie ich przekazania Organizatorowi, w związku ze Spotkaniami oraz o sposobie przetwarza-
nia danych osobowych zgodnie z zapisami klauzuli informacyjnej w oparciu o art. 14 RODO.

12) Organizator informuje także, że podczas  Spotkań może być  prowadzona rejestracja fotogra-
ficzna i filmowa wydarzenia wyłącznie w celach dokumentacyjnych i promocyjnych Miejskiego
Domu Kultury zgodnie z art. 81 ust. 2 lit 1. i 2 ustawy o prawie audytorskim i prawach pokrew-
nych (Dz. U.2019 poz. 1231 z późn. zm.) Miejski Dom Kultury zapewnia jednak, że wizerunek
uczestników 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 i filmy z wydarzenia przetwarzające wizerunek
uczestników mogą być publikowane na stronie internetowej oraz na profilu Facebook Organi-
zatora oraz w materiałach promocyjnych i prasowych wydarzenia.

13) Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu. 


