
IV Ogólnopolski Festiwal
„TEATR POZA SŁOWAMI”

pod patronatem Instytutu Myśli Polskiej 
im. Wojciecha Korfantego w Katowicach 

Miejski Dom Kultury - Dom Kultury im. Wiktorii Kubisz 
21 marca 2020 r.

REGULAMIN

1. W festiwalu mogą wziąć udział dziecięce i młodzieżowe zespoły teatralne mające w swoim 
repertuarze spektakle teatru ruchu, teatru pantomimy, teatru plastycznego lub inne spektakle, w 
których słowo nie jest dominującym środkiem wyrazu, a także grupy taneczne, przygotowujące 
spektakle teatru tańca.

2. Każdy teatr prezentuje jeden spektakl o czasie trwania nieprzekraczającym 30 minut. Dłuższe 
spektakle nie będą oceniane. Czas montażu scenografii i przygotowania grupy na scenie nie może 
przekraczać 10 minut.

3. Festiwal odbędzie się 21 marca 2020 r. w Domu Kultury im. Wiktorii Kubisz ul. Juliusza Słowackiego 17
w Bielsku-Białej.

4. Festiwal zostanie przeprowadzony w trzech kategoriach:
• teatrów ruchu,
• teatrów tańca,
• spektakli, które wykorzystują bogactwo ekspresji niewerbalnej, w których słowo występuje, ale 

nie jest dominującym środkiem wyrazu.
5. W ramach Festiwalu Teatru poza słowami planujemy:

• prezentacje spektakli,
• spotkania warsztatowe z jurorami festiwalu.

6. Ideą festiwalu jest zachęcanie twórców spektakli amatorskich do wykorzystywania, poza słowem, 
także innych środków artystycznego wyrazu. Festiwal „Teatr poza słowami” ma za zadanie zwrócić  
uwagę instruktorów i członków zespołów na potencjał, jaki tkwi w innych tworzywach teatralnych, 
takich jak ruch sceniczny, praca z rekwizytem, mimika, pantomimika, scenografia, muzyka, taniec.

7. Zgłaszając się do udziału w festiwalu, zespoły zobowiązują się do obecności podczas całego 
wydarzenia, w tym do oglądania prezentacji innych grup artystycznych i obecności na ogłoszeniu 
werdyktu.

8. Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 13 marca 2020 r. na adres:
 Dom Kultury im. Wiktorii Kubisz 

ul. Juliusza Słowackiego 17
43-300 Bielsko-Biała 

lub mailowo: kubiszowka@mdk.bielsko.pl
         O kwalifikacji do udziału w festiwalu decyduje kolejność zgłoszeń.

9. Koszt udziału w festiwalu wynosi 5 zł od każdego uczestnika zespołu. Opłatę za udział w festiwalu
prosimy przesłać na adres: 

Miejski Dom Kultury, ul. 1 Maja 12, 43-300  Bielsko-Biała 
Pekao SA oddział w Bielsku-Białej
42 1240 4142 1111 0000 4826 4349 

 do dnia 16 marca 2020 z dopiskiem  „Teatr poza słowami” 
10. W przypadku nieodebrania nagrody w czasie uroczystego zakończenia festiwalu istnieje możliwość jej 

odbioru w siedzibie organizatora w ciągu dwóch miesięcy od zakończenia imprezy. Nagrody 
nieodebrane w terminie przechodzą na własność organizatora. 

11. Organizator informuje, że podczas imprezy będzie prowadzona rejestracja fotograficzna i/lub filmowa
wydarzenia w celach dokumentacyjnych i promocyjnych wydarzenia na potrzeby Miejskiego Domu 
Kultury.
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12. 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, w 
publikacjach oraz na profilach społecznościowych tj. Facebook organizatora.

13. Przetwarzanie danych osobowych uczestników- klauzula informacyjna
a) Administratorem danych osobowych pozyskanych w związku z organizacją Festiwalu jest Miejski 
Dom Kultury w Bielsku-Białej, ul. 1 Maja 12, 43-300 Bielsko-Biała.
b) W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych uczestników należy kontaktować się z 
naszym Inspektorem Ochrony danych pod adresem e-mail: iod@mdk.bielsko.pl
c) Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia festiwalu w oparciu o dane
przekazane przez opiekunów/osoby zgłaszające w karcie zgłoszenia na podstawie art. 6 ust. 1 lit b 
RODO. ( Karta zgłoszenia stanowi umowę zawartą pomiędzy Organizatorem a instytucją zgłaszającą).
d) Wizerunek uczestników przetwarzany będzie na podstawie art. 81 ust 2 pkt 2 ustawy o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych ( Dz. U. 2018 poz.1191 z późn. zm.).
e) Podanie danych osobowych określonych w formularzu zgłoszeniowym oraz określonych niniejszym 
Regulaminie jest dobrowolne, ale niezbędne celem udziału w festiwalu.
f) Dane osobowe uczestników mogą być udostępnione podmiotom zaangażowanym w organizacje 
festiwalu tj. upoważnieni pracownicy administratora, jury, organizacja patronacka, organizatorzy 
poszczególnych etapów, oraz innym podmiotom upoważnionym na mocy przepisów prawa.
g) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia festiwalu chyba, 
niezbędny będzie dłuższy czas przechowywania np. ze względu na obowiązki archiwizacyjne, fiskalne. 
Zdjęcia i filmy będą przetwarzane przez okres maksymalnie 2 lata  na stronie internetowej 
Organizatora lub profilu społecznościowym organizatora ( tj. Facebook).
h) Uczestnicy festiwalu (lub ich rodzice/prawni opiekunowie) mają prawo dostępu do treści 
pozyskanych danych osobowych do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
Informujemy także, że przysługujące prawa nie są bezwzględne i przepisy stosują wyjątki od ich 
stosowania.
i) Wszystkie osoby, których dane osobowe będą przetwarzane w związku z udziałem w imprezie mają 
prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że 
przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
j) Podane dane nie będą podlegały profilowaniu, ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 
Nie będą także przekazane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
k) Jeśli z jakiś powodów podane wyżej dane dotyczące przetwarzania danych osobowych okażą się 
niekompletne lub niewystarczające, wszelkie informacje z tego zakresu udzieli Państwu nasz 
Inspektor Ochrony danych.

14. Informacje festiwalowe:
www.mdk.bielsko.pl,  www.facebook.com/kubiszowka
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