Przedszkole nr 11 w Raciborzu oraz Raciborskie Centrum Kultury
serdecznie zapraszają do udziału
w IV PRZEGLĄDZIE MAŁYCH FORM TEATRALNYCH
pt. „W Krainie Wyobraźni…”
Zadaniem uczestników jest przygotowanie i odegranie na sceniekrótkiej
inscenizacji inspirowanej utworami polskich poetów.
Regulamin IV Przeglądu Małych Form Teatralnych
„W Krainie Wyobraźni…”
Cele konkursu:


popularyzacja literatury dziecięcej;



rozbudzanie wyobraźni i wrażliwości literacko-artystycznej dzieci;



przybliżenie dzieciom twórczości polskich poetów;



dbałość o kulturę żywego słowa;



wspieranie działań twórczych dzieci w różnych formach aktywności;

 budowanie poczucia własnej wartości oraz umiejętności szlachetnej rywalizacji.
Warunki uczestnictwa:
konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku 4-6 latzgłaszające swój udział za
pośrednictwem przedszkola;
każde przedszkole może zgłosić grupę liczącą maksymalnie 6 uczestników;
konkurs będzie miał formę prezentacji dowolnego utworu polskiego poety.
Zasady przeglądu:


warunkiem wzięcia udziału w przeglądzie jest przygotowanie dowolnej formy teatralnej
opartej na wybranym tekście literatury dziecięcej;



każdy uczestnik/zespół może zgłosić jedno przedstawienie;



przedstawienie zgłoszone do przeglądu nie może trwać dłużej niż 10 minut, plus 5 minut
na przygotowanie sceny;



wymogiem organizacyjnym udziału w przeglądzie jest nadesłanie zgłoszeniaoraz
pozostałych dokumentów na adrese-mail:przedszkole11rac@o2.pl
Istnieje możliwość dostarczenia wypełnionych dokumentów osobiście do Przedszkola
nr 11 im. Marii Konopnickiej w Raciborzu, ul. Jana 20 do dnia 03.11.2021r.



uczestnicy zaprezentują swoje przedstawienia podczas Przeglądu Małych Form
Teatralnych, który odbędzie się 18 listopada 2021 r., start godzina 9.30
w Raciborskim Centrum Kultury przy ul. Chopina 21. Gala laureatów odbędzie się
24 listopada o godzinie 16.00 również w Raciborskim Centrum Kultury.



organizator zastrzega sobie prawo do ustalenia kolejności prezentowanych przedstawień.

Ocena Jury, nagrody:


przedstawione utworyoceni jury powołane przez organizatora, które kierować się będzie
następującymi kryteriami: walory artystyczne prezentowanych wierszy, interpretacja
utworu, teatralność prezentacji, ogólne wrażenie artystyczne, kostiumy teatralne będą
dodatkowym atutem;



po zaprezentowaniu przez dzieci przygotowanych wierszy komisja przedstawi werdykt;



dla zwycięzców przeglądu przewidziano nagrody. Wszyscy uczestnicy otrzymają
dyplomy.

Postanowienia końcowe:


udział w przeglądzie jest jednoznaczny z akceptacją Regulaminu;



wszelkie pytania należy kierować do organizatora przeglądu:

Przedszkole nr 11 im. Marii Konopnickiej w Raciborzu, ul. Jana 20
Tel.: 32 415 37 32
e-mail: przedszkole11rac@o2.pl
Koordynatorzy konkursu:
Małgorzata Górka
Joanna Marciniak
Katarzyna Knop

KARTA ZGŁOSZENIA
IV PRZEGLĄDU MAŁYCH FORM TEATRALNYCH
„W KRAINIE WYOBRAŹNI”

1. Nazwa, adres przedszkola, telefon, email……………………………………
...............................................................................................................................
2. Imię i nazwisko opiekuna, tel., email………………………….......................
……………………………………………………………………………………….
3. Tytuł i autor prezentowanego utworu…………………………………………
………………………………………………………………………………………..
4. Ilość osób występujących ...........................................................................
5. Czas trwania występu……………………………………………………………
6. Wiek uczestników .........................................................................................
7. Wymagania techniczne ( forma odtworzenia dźwięku np.: płyta CD, pendrive)
……………………………………………………………………………………………

……………………..
miejscowość i data

................................................................
pieczątka i podpis dyrektora placówki

ZGODY NA UDZIAŁ W IV PRZEGLĄDZIE MAŁYCH FORM TEATRALNYCH
„ W KRAINIE WYOBRAŹNI…”
ORAZ ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
ZGODA RODZICÓW( OPIEKUNÓW)

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka …………………….………………………………
w IV
PRZEGLĄDZIE
MAŁYCH
FORM
TEATRALNYCH
„W
KRAINIE
WYOBRAŻNI…” (zwanego dalej „Przeglądem”), który odbędzie się w Raciborskim Centrum
Kultury RCK w terminie 18.11.2021r.Organizatorem jest Przedszkole nr 11 w Raciborzu oraz
Raciborskie Centrum Kultury RCK w Raciborzu.

……………………….
data i miejscowość

………………………………………………
podpis rodziców(opiekunów)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatorów Przeglądudanych osobowych
mojego dziecka (imię i nazwisko dziecka, nazwa przedszkola, do którego dziecko
uczęszcza, wiek) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celach wynikających z organizacji
Przeglądu, w tym na umieszczenie na stronach internetowych organizatorów, stronie
internetowej naszraciborz.pl oraz portalu FACEBOOK Przedszkola nr 11 informacji
o laureatach. W przypadku portalu Facebook podstawę przetwarzania stanowi art. 49 ust. 1
lit. a RODO.

……………………….
data i miejscowość

………………………………..
podpis rodziców(opiekunów)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatorów Przeglądu wizerunku mojego
dziecka na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994
roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w celach wynikających z organizacji
Przeglądu (umieszczenie zdjęć z wydarzenia, w tym zdjęć laureatów, na stronach
internetowych organizatorów, stronie internetowej naszraciborz.ploraz portalu FACEBOOK
Przedszkola nr 11 w Raciborzu). W przypadku portalu Facebook podstawę przetwarzania
stanowi art. 49 ust. 1 lit. a RODO.

……………………….
data i miejscowość

………………………………………………
podpis rodziców(opiekunów)

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO – DLA UCZESTNIKÓW PRZEGLĄDU
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. (dalej zwanego RODO) informuję Panią/Pana, że:
1. Administratorem danych osobowych uczestników Przeglądu jest :
a) Przedszkole nr 11 w Raciborzu (ul. Jana 20, 47-400 Racibórz / tel.: 32 415 37 32).
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się
kontaktować za pomocą adresu e-mail: iod.oswiata.raciborz@iso-lex.pl oraz
b) Raciborskie Centrum Kultury RCK w Raciborzu (ul. Chopina 21, 47-400 Racibórz /
32 415 31 72). Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym
można się kontaktować za pomocą adresu e-mail: iod@kwiecienipartnerzy.pl.
z jednoczesnym zastrzeżeniem, że każdy z ww. podmiotów przetwarza dane
osobowe jak odrębny administrator danych, co oznacza, że podmioty te działają
niezależnie, każdy z nich w reżimie własnej odpowiedzialności i własnych
obowiązków w przedmiocie przetwarzania danych osobowych.
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji IV PRZEGLĄDU MAŁYCH FORM
TEATRALNYCH „ W KRAINIE WYOBRAŹNI…”, a podstawą prawną przetwarzania jest
dobrowolnie wyrażona zgoda tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Na ww. stronach internetowych
oraz portalu FACEBOOK dzieci mogą być wymieniane z imienia, nazwiska, nazwy
przedszkola, do którego uczęszczają uwzględniając jednocześnie wiek dzieci (bądź
szerzej - kategorię wiekową).Celem przetwarzania danych w postaci wizerunku jest
prowadzenie dokumentacji fotograficznej z w/wym wydarzenia oraz promocji placówki
(promocji w rozumieniu działań o charakterze niekomercyjnym), a podstawą prawną
przetwarzania jest zgoda, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. W przypadku portalu
Facebook podstawą prawną przetwarzania danych jestart. 49 ust. 1 lit. a RODO.
Wyrażona zgoda na przetwarzanie wizerunku oznacza dla Administratora możliwość
umieszczania zdjęć z Przeglądu zarówno o charakterze ogólnym jak i zdjęć laureatów.
3. Podanie danych oraz wyrażenie zgody na publikację wizerunku jest dobrowolne - w ślad
za tym, że sam udział w wydarzeniu jest dobrowolny – niemniej jednak jest to
wydarzenie, które ze względu na swój uroczysty charakter obejmuje szereg czynności
związanych z przetwarzaniem danych(np. wręczanie dyplomów, fotografowanie
wydarzenia), co z kolei oznacza, że do realizacji tych czynności przetwarzanie danych
uczestników Przeglądu jest niezbędne.
4. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom, niż wskazane w formularzu zgód na
przetwarzanie danych.
5. Rodzicom/opiekunom prawnym uczestników Przeglądu przysługuje prawo do cofnięcia
zgody w dowolnym momencie, jednak bez uszczerbku dla przetwarzania, którego
dokonano przed cofnięciem zgody. Rodzicom/opiekunom prawnym uczestników
przysługuje również prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
prawo wniesienia sprzeciwu. Rodzice/opiekunowie prawni uczestników mogą wnieść
skargę do organu nadzorczego, jeśli uważają, że przetwarzanie podanych danych
narusza ich prawa w zakresie przetwarzania danych.
6. Dane osobowe będą przechowywane przez czas konieczny do udokumentowania
Przeglądu.
7. Administrator nie przekazuje danych do państw trzecich ani organizacji
międzynarodowych, niemniej jednak publikowanie zdjęć/filmów na portalu FACEBOOK
może być za takie przetwarzanie uznane ze względu na fakt, iż sam portal
społecznościowy jest prowadzony przez Facebook Inc. z siedzibą w USA.
Komunikowanie się z Administratorem za pośrednictwem portalu Facebook,
komunikatora Messenger lub polubienie Fanpage’a wiąże się również z przetwarzaniem
danych osobowych użytkowników w/wym portalu społecznościowego. Mając na
względzie fakt, iż Tarcza Prywatności (tzw. PrivacyShield), na podstawie której do tej
pory odbywał się transfer do USA została unieważniona, Administrator pobiera niniejszą

zgodę na przetwarzanie danych za pośrednictwem portalu Facebook w oparciu o art. 49
ust. 1 lit. a RODO – w wyniku braku decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony
określonej w art. 45 ust. 3 RODO lub braku odpowiednich zabezpieczeń określonych
w art. 46 RODO, w tym wiążących reguł korporacyjnych. Administrator ze względu na
powyższe informuje, iż przetwarzanie danych może wiązać się z zwiększonym ryzykiem
dla osób, których przetwarzanie dotyczy – wynika to z tego faktu, że Facebook
przetwarza dane osobowe na własnych zasadach określonych we własnej polityce
prywatności dostępnej pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy - tym
samym Administrator nie ma wpływu na ww.
8. Administrator nie przetwarza danych w sposób, który skutkowałby zautomatyzowanym
podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniem.

ZGODY NA UDZIAŁ W IV PRZEGLĄDZIE MAŁYCH FORM TEATRALNYCH
„ W KRAINIE WYOBTAŹNI…”
ORAZ ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
ZGODA DLA NAUCZYCIELI (OPIEKUNÓW GRUP)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatorów Przeglądu moich danych
osobowych (imię i nazwisko, numer telefonu do kontaktu, nazwa przedszkola, z którego
nauczyciel został oddelegowany) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celach
wynikających z organizacji Przeglądu, w tym na umieszczenie na stronach internetowych
Administratorów, stronie internetowej naszraciborz.pl oraz portalu FACEBOOK Przedszkola
nr 11 informacji o opiekunie grupy (np. w przypadku wyłonienia laureatów). W przypadku
portalu Facebook podstawę przetwarzania stanowi art. 49 ust. 1 lit. a RODO.

……………………….
data i miejscowość

………………………………..
podpis nauczyciela

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatorów Przeglądu mojego wizerunku na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku
o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w celach wynikających z organizacji Przeglądu
(umieszczenie zdjęć z Przeglądu, w tym zdjęć laureatów z opiekunem grupy, na stronach
internetowych organizatorów, portalu FACEBOOK Przedszkola nr 11 w Raciborzu, stronie
internetowej naszraciborz.pl). W przypadku portalu Facebook podstawę przetwarzania
stanowi art. 49 ust. 1 lit. a RODO.

……………………….
data i miejscowość

………………………………..
podpis nauczyciela

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO – DLA OPIEKUNÓW GRUP/NAUCZYCIELI
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. (dalej zwanego RODO) informuję Panią/Pana, że:
1. Administratorem danych osobowych nauczycieli/opiekunów grup jest:
a) Przedszkole Nr 11 w Raciborzu (ul. Jana 20, 47-400 Racibórz / tel.: 32 415 37 32).
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować za
pomocą adresu e-mail: iod.oswiata.raciborz@iso-lex.pl oraz
b) Raciborskie Centrum Kultury RCK w Raciborzu (ul. Chopina 21, 47-400 Racibórz / 32 415
31 72). Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się
kontaktować za pomocą adresu e-mail: : iod@kwiecienipartnerzy.pl.
z jednoczesnym zastrzeżeniem, że każdy z ww. podmiotów przetwarza dane osobowe jak
odrębny administrator danych, co oznacza, że podmioty te działają niezależnie, każdy z nich
w reżimie własnej odpowiedzialności i własnych obowiązków w przedmiocie przetwarzania
danych osobowych.
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji IV PRZEGLĄDU MAŁYCH FORM
TEATRALNYCH „ W KRAINIE WYOBRAŹNI…”, a podstawą prawną przetwarzania jest
dobrowolnie wyrażona zgoda tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Celem przetwarzania danych
w postaci wizerunku jest prowadzenie dokumentacji fotograficznej z w/wym wydarzenia oraz
promocji placówki, a podstawą prawną przetwarzania jest zgoda, na podstawie art. 6 ust. 1
lit. a RODO. Wyrażona zgoda na przetwarzanie wizerunku oznacza dla Administratora
możliwość umieszczania zdjęć z Przeglądu zarówno o charakterze ogólnym jak i zdjęć
opiekuna grupy z laureatami Przeglądu. W przypadku portalu Facebook podstawą prawną
przetwarzania danych stanowi art. 49 ust. 1 lit. a RODO.
3. Podanie danych oraz wyrażenie zgody na publikację wizerunku jest dobrowolne - w ślad
za tym, że sam udział w wydarzeniu jest dobrowolny – niemniej jednak jest to wydarzenie,
które ze względu na swój uroczysty charakter obejmuje szereg czynności związanych z
przetwarzaniem danych (np. informowanie o opiekunie grupy w przypadku wyłonienia
laureatów, fotografowanie wydarzenia), co z kolei oznacza, że do realizacji tych czynności
przetwarzanie danych nauczycieli/opiekunów grup jest niezbędne.
4. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom, niż wskazane w formularzu zgód na
przetwarzanie danych.
5. Nauczycielowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak bez
uszczerbku dla przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody. Nauczycielowi
przysługuje również prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uważa, że przetwarzanie
podanych danych narusza jego prawa w zakresie przetwarzania danych.
6. Dane osobowe będą przechowywane przez czas konieczny do udokumentowania
Przeglądu.
7. Administrator nie przekazuje danych do państw trzecich ani organizacji
międzynarodowych, niemniej jednak publikowanie zdjęć/filmów na portalu FACEBOOK może
być za takie przetwarzanie uznane ze względu na fakt, iż sam portal społecznościowy jest
prowadzony przez Facebook Inc. z siedzibą w USA. Komunikowanie się z Administratorem
za pośrednictwem portalu Facebook, komunikatora Messenger lub polubienie Fanpage’a
wiąże się również z przetwarzaniem danych osobowych użytkowników w/wym portalu

społecznościowego. Mając na względzie fakt, iż Tarcza Prywatności (tzw. PrivacyShield), na
podstawie której do tej pory odbywał się transfer do USA została unieważniona,
Administrator pobiera niniejszą zgodę na przetwarzanie danych za pośrednictwem portalu
Facebook w oparciu o art. 49 ust. 1 lit. a RODO – w wyniku braku decyzji stwierdzającej
odpowiedni stopień ochrony określonej w art. 45 ust. 3 RODO lub braku odpowiednich
zabezpieczeń określonych w art. 46 RODO, w tym wiążących reguł korporacyjnych.
Administrator ze względu na powyższe informuje, iż przetwarzanie danych może wiązać się
z zwiększonym ryzykiem dla osób, których przetwarzanie dotyczy – wynika to z tego faktu,
że Facebook przetwarza dane osobowe na własnych zasadach określonych we własnej
polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy - tym
samym Administrator nie ma wpływu na ww.
8. Administrator nie przetwarza danych w sposób, który skutkowałby zautomatyzowanym
podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniem.

