
AKTUALIZACJA
REGULAMIN 

Festiwalu Regionalnych Zespołów Teatralnych w Sercu Podhala

§1 Organizator

Organizatorem konkursu jest Gminne Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Szaflarach.

§2 Uczestnicy Konkursu

Do  Festiwalu  mogą  zgłaszać  się  grupy  teatralne  i  zespoły  regionalne  działające  w  szkołach
podstawowych,  szkołach  średnich,  grupy  zrzeszające  osoby  dorosłe,  grupy  działające  przy
domach  kultury,  prowadzone  przez  stowarzyszenia  oraz  osoby  prywatne  z  terenu  powiatu
nowotarskiego. 

§3 Cele Konkursu

• prezentacja  dorobku  artystycznego  dziecięcych,  młodzieżowych  i  zrzeszających  osoby
dorosłe grup teatralnych i zespołów regionalnych z powiatu nowotarskiego,

• stworzenie amatorskim zespołom teatralnym możliwości konfrontacji,  wzajemnej edukacji
teatralnej i wymiany doświadczeń,

• promocja wychowania estetycznego dzieci i młodzieży przez teatr,
• inspiracja kreatywnych poszukiwań formalnych, repertuarowych i inscenizacyjnych.

§4 Zasady uczestnictwa:

Zespoły teatralne, w składzie max. 20 osób, mogą przedstawiać widowiska oparte na zwyczajach
związanych z obrzędowością, pisanych sztukach gwarowych, inscenizacji tekstów literackich lub
na nowo napisanych sztukach. Czas prezentacji – nie mniej niż 15 min. i nie więcej niż 30 min. 

Prosimy, aby prezentowane programy nie przekraczały wyznaczonego czasu.

§5 Terminy

1.  Karty  zgłoszenia  należy  przesłać  pocztą  na  adres  Gminnego  Centrum  Kultury,  Promocji
i Turystyki  w  Szaflarach,  ul.  Zakopiańska  18,  34-424  Szaflary  lub  mailowo  gckpit@szaflary.pl
w nieprzekraczalnym terminie do 11 czerwca 2021 r.

2.  Festiwal  odbędzie  się  w  dniu  4  lipca  2021  r. w  remizie  Ochotniczej  Straży  Pożarnej
w Szaflarach.

3.  W  związku  z  sytuacją  epidemiologiczną  godziny  przesłuchań  wyznaczone  zostaną  przez
Organizatora indywidualnie dla każdego zespołu.  Informacja o godzinach przesłuchań zostanie
przekazana kierownikom zespołów/zgłaszającym telefonicznie bądź mailowo. 

§6 Ocena występów

Komisja Artystyczna przy ocenie zespołów będzie brać pod uwagę następujące kryteria:

- dobór repertuaru i opracowanie dramaturgiczne,

- inscenizacja i reżyseria,

- kreacja sceniczna /kultura słowa, gest, ruch/,

- oprawa plastyczna i muzyczna,

- autentyzm prezentowanego zwyczaju lub obrzędu.

§7 Rozstrzygnięcie Konkursu

Komisja Artystyczna konkursu wybierze trzy najlepsze zespoły, przewiduje się także przyznanie
wyróżnień. Wszystkie zespoły biorące udział w konkursie otrzymują dyplomy uczestnictwa oraz
nagrody  (w  zależności  od  zdobytego  miejsca).  Uczestnicy  konkursu  mają  również
zagwarantowany poczęstunek.
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§8 Postanowienia końcowe

1.  Warunkiem  udziału  w  Konkursie jest  akceptacja  Regulaminu,  złożenie  w  wyznaczonym
terminie  Karty  zgłoszenia (załącznik  nr  1),  a  także wyrażenie zgody na przetwarzanie  danych
osobowych i wykorzystanie wizerunku każdego z Uczestników (załącznik nr 2).

2.  Zespoły  zgłaszają  do  udziału  w  Festiwalu  spektakle,  do  których  mają  pełne  prawo
rozporządzania, które są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i nie naruszają praw osób
trzecich, w szczególności praw autorskich i praw osobistych.

3. Zgodnie z art. 7 i 9 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia  2016  r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem  danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
uczestnicy  konkursu  wyrażają  zgodę  na  umieszczenie  danych  osobowych  w  bazie  danych
GCKPiT  w  Szaflarach  oraz  udostępnianie  ich  przez  internet  i  w  publikacjach  o  działalności
kulturalnej, a także ich przetwarzanie.  Administratorem danych osobowych jest Gminne Centrum
Kultury,  Promocji  i  Turystyki  w  Szaflarach.  Dane  osobowe  mogą  być  ponadto  przetwarzane
i udostępniane  odpowiednim  służbom,  w  tym  Inspekcji  Sanitarnej,  w  celu  realizacji  zadań
związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. 

4.  Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  filmowania  i  fotografowania  występów  oraz
wykorzystywania tych materiałów bez żadnych zobowiązań wobec uczestników lub osób trzecich. 

5. Zgłaszający ponosi całkowitą i niczym nieograniczoną odpowiedzialność z tytułu jakichkolwiek
roszczeń osób trzecich kierowanych wobec Organizatora, a powstałych z związku ze spektaklem
zgłoszonym do Festiwalu i  zawartych w nim treści  oraz za ewentualne naruszenie praw osób
trzecich,  w  tym  także  za  wykorzystanie  bez  zgody  opiekuna  prawnego  wizerunku  osoby
małoletniej.

6.  Organizator  zastrzega  sobie  prawo  wprowadzenia  niezbędnych  korekt  programu
w zależności od sytuacji. 

7.  W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie lub spornych decydujący głos ma
Organizator.

8.  Uczestnicy  Konkursu  z  chwilą  nadesłania  pracy  akceptują  postanowienia  niniejszego
Regulaminu.

Festiwal Regionalnych Zespołów Teatralnych finansowany jest ze środków 

Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu 

w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „EtnoPolska 2021”

Kontakt do Organizatora:

Gminne Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Szaflarach

ul. Zakopiańska 18, 34-424 Szaflary

tel. 18 27-547-23
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