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REGULAMIN 

XIX POWIATOWY PRZEGLĄD MAŁYCH FORM TEATRALNYCH W REDZIE 

Reda, 2020 

 

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 w 2020 ROKU ODBĘDZIE SIĘ W FORMIE ONLINE 

3. MIEJSCE I TERMIN ZGŁOSZEŃ:  

 Nagrane przedstawienie należy przesłać drogą mailową na adres: 

biuro@fabrykakultury.pl do dnia 8 listopada 2020 wraz wypełnioną „Kartą 

Zgłoszenia” oraz podpisanymi oświadczeniami i klauzulami (załączniki do 

Regulaminu) 

 informacje dotyczące zwycięzców w wybranych kategoriach zostaną 

podane do dnia 20 listopada 2020 

 lista zwycięzców zostanie zamieszczona na stronie www.fabrykakultury.pl 

 zwycięzcy zostaną poinformowani osobiście o wynikach konkursu 

 

4. UCZESTNICY:  

 juniorzy młodzież i dorośli  

 amatorzy -  z powiatu wejherowskiego 

 dopuszcza się udział zespołów z całego regionu pomorskiego. 

 

5. KATEGORIE:  

 JUNIOR (do lat 11) 

 MŁODZIEŻ I DOROŚLI (od 12 lat) 

 MONODRAM 

 

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

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

z osobami poza kategorią wiekową, jednak procent osób z danej kategorii wiekowej musi 

być wynosić co najmniej 51% 

http://www.fabrykakultury.pl/
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6. WARUNKI UCZESTICTWA:  

 Czas nagranego spektaklu nie może przekroczyć 30 min 

 Forma teatralna, repertuar, tematyka, technika sceny dowolna, 

 Ocenie podlegają spektakle wysłane na adres mailowy 

biuro@fabrykakultury.pl w nieprzekraczalnym terminie do 8 listopada 2020 

 Zgłoszenie przedstawienia, które brało udział w poprzednich edycjach 

„Powiatowego Przeglądu Teatralnego w Redzie” będzie dyskwalifikowane,  

 Dopuszcza się spektakle nagrane dowolną techniką video (smartphone, 

aparat fotograficzny, kamera) 

 Spektakl powinien być nagrany w sposób ciągły (bez cięć oraz montażu, nie 

dopuszcza się użycia technik post produkcji) ze statycznego ujęcia, z 

zachowanie jakości audio i video, 

 Prezentowany utwór musi mieć dobrze słyszalne dialogi oraz wokal 

 Przedstawienie powinno zostać przesłane w formie linku do filmu 

umieszczonego w serwisie YouTube lub mailowo na adres 

biuro@fabrykakultury.pl w tytule maila SPEKTAKL 2020 (w przypadku gdy plik 

jest zbyt duży polecamy przesłać go za pomocą strony wetransfer.com) 

wraz z kompletem dokumentów (Karta Zgłoszenia oraz oświadczenia – 

dołączone do Regulaminu)  

 Opis filmu konkursowego zamieszczonego na portalu YouTube.com musi za-

wierać: imię i nazwisko uczestnika lub nazwa grupy , kategoria, tytuł wykony-

wanego utworu, 

 Za przestrzeganie zasad dotyczących utrzymania reżimu związanego covid-

19 podczas odgrywania spektaklu odpowiadają uczestnicy zgłaszający 

spektakl i opiekunowie grup 

 

Przekroczenie czasu równa się dyskwalifikacji / spektakl nie może zawierać treści 

rasistowskich, obraźliwych i dyskryminujących (uznanych za karalne ) / ingerencja w 

nagranie (użycie technik post produkcji) jest niedozwolone 

 

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

technikę sceny, reżyserię oraz kreatywne podejście do wybranego repertuaru. 

 

mailto:biuro@fabrykakultury.pl
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik 1 
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Załącznik 2 

KARTA ZGŁOSZENIA 

XIX POWIATOWY PRZEGLĄD MAŁYCH FORM TEATRALNYCH W REDZIE 

Reda, 2020 

NAZWA  

 

MIASTO  

 

INSTYTUCJA (jeśli jest)  

KATEGORIA o JUNIOR o MŁODZIEŻ I 

DOROŚLI 

o MONODRAM 

CZAS TRWANIA                                                  MINUT (max. 30 min) 

TYTUŁ SPEKATKLU  

 

E-MAIL KONTAKTOWY  

TELEFON KONTAKTOWY 
*prosimy o podanie numeru do osoby 

bezpośrednio odpowiedzialnej za 

spektakl np. reżysera, nie instytucji 

 

 

REŻYSERIA  

 

AUTOR SCENARIUSZA  
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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) 


