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REGULAMIN 

XVIII POWIATOWY PRZEGLĄD MAŁYCH FORM TEATRALNYCH W REDZIE 

Reda, 23 listopada 2019 

 

1. ORGANIZATOR:    

FABRYKA KULTURY W REDZIE 

UL. ŁĄKOWA 59A / 84-240 REDA 

tel. 58 736-28-28 / biuro@fabrykakultury.pl / www.fabrykakultury.pl 

 

2. PRZEGLĄD ODBĘDZIE SIĘ: w Auli Szkoły Podstawowej Nr 4 w Redzie, 

ul. Łąkowa 36/38, Reda (1 piętro), dnia 23 listopada 2019 (sobota). 

3. ZGŁOSZENIA: przesyłamy na adres ORGANIZATORA do 15 listopada 2019. 

 Zgłoszenia: drogą mailową na adres: biuro@fabrykakultury.pl  

 Osobiście: Fabryka Kultury w Redzie, ul. Łąkowa 59a 

 

4. UCZESTNICY: młodzież, dorośli / amatorzy / z powiatu wejherowskiego 

dopuszcza się udział zespołów z regionu pomorskiego. 

 

5. KATEGORIE:  

 

 MŁODZIEŻ I DOROŚLI (od 12 lat) 

 MONODRAM 

Kategoria jest realizowana, gdy uzbierają się co najmniej 4 zgłoszenia. 

W przypadku kategorii „Młodzież i dorośli” dopuszczany jest udział zespołów z 

osobami poza kategorią wiekową, jednak procent osób od 12 lat musi być 

wynosić co najmniej 51% 

 

6. ZASADY:  

 Czas spektaklu wraz z montażem na scenie to 30 minut, 

 Występy odbywają się bez mikrofonu, 

 Forma teatralna, repertuar, tematyka, technika sceny dowolna. 
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Przekroczenie czasu równa się dyskwalifikacji / spektakl nie może zawierać treści 

rasistowskich, obraźliwych i dyskryminujących (uznanych za karalne) / montaż i 

demontaż scenografii nie może uszkodzić publiczności oraz sceny. 

 

7. OCENA JURY OBEJMUJE: scenariusz, grę aktorską, ruch sceniczny, 

scenografię, technikę sceny, reżyserię oraz kreatywne podejście do 

wybranego repertuaru. 

 

8. NAGRODY: Jury może przyznać w każdej kategorii I, II, III miejsce oraz 

wyróżnienia (indywidualne i/lub grupowe). 

Nagrody dofinansowało Starostwo Powiatowe w Wejherowie. 

 

9. CELE PRZEGLĄDU: konfrontacja i ocena działań artystycznych teatrów 

amatorskich i półamatorskich; upowszechnianie inicjatyw twórczych; 

wyzwalanie poszukiwań w zakresie repertuaru oraz form wyrazu 

artystycznego; edukacja i animacja w zakresie kultury teatralnej; promocja 

teatru amatorskiego; spotkanie lokalnych środowisk twórczych. 

 

10.  PROGRAM: Wielkie otwarcie wraz z losowaniem kolejności występów dla 

wszystkich kategorii rozpocznie się o godzinie 10:00 w auli SP4. 

W losowaniu biorą udział jurorzy oraz przedstawiciele zespołów. 

Kolejność występów kategoriami:  

1) MŁODZIEŻ I DOROŚLI,  

2) MONODRAM 

 

11. TECHNICZNE:  prosimy opiekunów zespołów na dostarczenie pendriveów z 

muzyką lub laptopów z podłączeniem na minimum 15 minut przed 

występem. Informacje dotyczące światła i scenografii prosimy opisać w 

karcie zgłoszenia. 
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Właściwe zakreślić 

KARTA ZGŁOSZENIA 

XVIII POWIATOWY PRZEGLĄD MAŁYCH FORM TEATRALNYCH W REDZIE 

Reda, 23 listopada 2019 

NAZWA  

 

MIASTO  

 

INSTYTUCJA (jeśli jest)  

KATEGORIA o MŁODZIEŻ I DOROŚLI o MONODRAM 

CZAS TRWANIA                                                  MINUT (max. 30 min) 

REŻYSER  

 

E-MAIL KONTAKTOWY  

TELEFON DO REŻYSERA  

 

AUTOR SCENARIUSZA  

 

TYTUŁ SPEKTAKLU  

 

LICZBA OSÓB W ZESPOLE  

 

TECHNIKA SCENY 

Krzesła, stoły (prostokątne) oraz projektor zapewnia organizator 

 

ŚWIATŁO ⃝  białe (cała scena) ⃝  punktowe 

DŹWIĘK ⃝  Pendrive ⃝  Laptop 

WIZUALIZACJE ⃝  Mam swój projektor ⃝  Brak projektora 

SCENOGRAFIA ⃝  Minimalistyczna ⃝  Rozbudowana 

ILOŚĆ KRZESEŁ  

ILOŚĆ STOŁÓW  
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KLAUZULA INFORMACYJNA 

1. Administratorem danych osobowych Fabryka Kultury z siedzibą w Redzie, przy ul. Łąkowej 59A; 

2. Administrator danych osobowych powołał inspektora ochrony danych nadzorującego prawidłowość prze-

twarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: 

iod@reda.pl; 

3. Dane osobowe przetwarzane będą dla celu organizacji i przeprowadzenia konkursu;  

4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych;  

5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane; 

6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepi-

sami prawa; 

7. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów;  

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich spro-

stowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprze-

ciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;  

9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;  

10. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. 

 

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, iż zapoznałam(em) się i akceptuję wszystkie warunki przewidziane w regulaminie konkursu.  

 

..............................................................................................  

(data i podpis) 

 

 

KLAUZULA ZGODY 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz 

udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych oso-

bowych jest Fabryka Kultury z siedzibą w Redzie, przy ul. Łąkowej 59A. Posiadam wiedzę, że podanie danych 

jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane. 

 

 

...............................................................................................  

(data i podpis) 

 

 


