
„POWIATOWY BAJKOWY FESTIWAL TEATRALNY”
TERMIN FESTIWALU:  21 KWIETNIA 2023 ROKU, GODZ. 9.00

MIEJSCE:  DOM KULTURY „SOKÓŁ” W TRZEBINI
UL. KOŚCIUSZKI 74,   32 – 540 TRZEBINIA

1.  Powiatowy  Bajkowy  Festiwal  Teatralny,  skierowany  jest  do
amatorskich  teatrów  dzieci cych  ze  szkó  podstawowych,  placówekę ł
kulturalnych oraz wietlic.ś
2. Celem Festiwalu jest:
- prezentacja dorobku artystycznego amatorskich teatrów dzieci cych,ę
-  inspiracja  do  poszukiwa  nowych  form  pracy  artystycznej  iń
wychowawczej w ród zespo ów dzieci cych,   ś ł ę
 - wymiana do wiadcze  pomi dzy zespo ami i animatorami teatralnymi,ś ń ę ł
-  wzbogacanie  osobowo ci  m odego  cz owieka,  poprzez  edukacjś ł ł ę
teatraln .ą
3.  Tematyka  przedstawie  bajkowych,  powinna  zawiera  warto ciń ć ś
wychowawcze i edukacyjne.
4. W Festiwalu mo na zaprezentowa  wszystkie formy teatralne.ż ć
5. Ka dy zespó  mo e przedstawi  tylko jeden spektakl.ż ł ż ć
6. Czas trwania spektaklu, nie mo e przekroczy  30 minut.ż ć
7.  Podk ad muzyczny  do  spektaklu,  powinien  zosta  dostarczony  nał ć
pendrivie (w wysokiej jako ci d wi ku). ś ź ę
Prosimy  o  zapoznanie  się  z  zasadami  użytkowania  sceny  DK
Sokół, które znajdują się na stronie
www.tck.trzebinia.pl/ Dom Kultury Sokół
8.  Oprawa artystyczna widowiska,  nie  powinna zawiera  zbyt  du ychć ż
elementów scenograficznych, oraz takich, które wymagaj  specjalnychą
warunków  technicznych  do  ich  montowania.  Czas  przygotowania  do
przedstawienia, nie mo e przekracza  10 minut.      ż ć
9. Jury powo ane przez Organizatora, ocenia  b dzie w szczególno ci:ł ć ę ś
dobór repertuaru, interpretacj ,  re yseri ,  rodki  wyrazu artystycznegoę ż ę ś
(s owo, ruch, kostium, muzyka i inne),  w asn  inwencj  artystyczn .ł ł ą ę ą
10. Decyzja Jury jest ostateczna.
11.  Warunkiem  uczestnictwa  w  Festiwalu,  jest  nades anie  kartył
zg oszeniał  do dnia 14 kwietnia 2023 roku, drog  mailow , pocztową ą ą
lub faksem( decyduje data dostarczenia do DK „Sokó ” ) ł
12.  Od  17  kwietnia  br.  Organizator  udost pni  list  informuj c  oę ę ą ą
kolejno ci wyst pów.ś ę
13. Wszystkie Grupy Teatralne otrzymaj  pami tkowe dyplomy. ą ą
14. Laureaci otrzymaj  statuetki ufundowane przez Organizatora.ą
15. Zespo y zg aszaj  do udzia u w Festiwalu spektakle, do których majł ł ą ł ą
pe ne  prawo  rozporz dzania,  które  s  zgodne  z  obowi zuj cymił ą ą ą ą
przepisami prawa i nie naruszaj  praw osób trzecich, w szczególno cią ś
praw autorskich i praw osobistych,

http://www.tck.trzebinia.pl/


16. Zg aszaj cy spektakl do udzia u w Festiwalu o wiadcza, e osobył ą ł ś ż
wyst puj ce  ię ą  utrwalone  w  spektaklu  wyrazi y  zgod  na  publikacjł ę ę
swojego wizerunku. 
17.  Zg aszaj cy  ponosi  ca kowit  i  niczym  nieograniczonł ą ł ą ą
odpowiedzialno  z  tytu u  jakichkolwiek  roszcze  osób  trzecichść ł ń
kierowanych wobec organizatora, a powsta ych zł  zwi zku ze spektaklemą
zg oszonym do Festiwalu i zawartych w nim tre ci oraz za ewentualneł ś
naruszenie praw osób trzecich, w tym tak e za wykorzystanie bez zgodyż
opiekuna prawnego wizerunku osoby ma oletniej.ł
18. Uczestnicy przenosz  nieodp atnie na Trzebi skie Centrum Kulturyą ł ń
swoje prawa maj tkowe do artystycznych wykona  zaprezentowanychą ń
podczas  Powiatowego  Bajkowego  Festiwalu  Teatralnego,  w  celu
wykorzystania  ich  przez  TCK w sposób  nieograniczony  terytorialnie  i
czasowo na nast puj cych polach eksploatacji: • utrwalania (zapisu) weę ą
wszelkich  mo liwych  formach  jak:  fotografia,  audio,  video,  •ż
zwielokrotnienia  na  wszelkich  no nikach  d wi ku  i  obrazu,  •ś ź ę
wprowadzenia do obrotu,  • wprowadzenia do pami ci  komputera orazę
sieci  Internet,  •  publicznego  odtwarzania,  wy wietlania,  •  najmuś
i dzier awy,  •  nadawania  bezprzewodowego,  przewodowego,ż
satelitarnego oraz reemisji i retransmisji, 
19.  Uczestnicy  Festiwalu  udzielaj  organizatorowi  zezwolenia  naą
rozpowszechnianie  swojego  wizerunku  utrwalonego  za  pomocą
wszelkich technik audiowizualnychi nagraniowych w zwi zku z udzia emą ł
w wydarzeniu, 
20.  Uczestnicy  podaj  organizatorowi  dane  osobowe  w  zwi zku  zą ą
udzia em w Festiwalu dla potrzeb niezb dnych do realizacji wydarzeniał ę
oraz prowadzonej dzia alno ci kulturalnej ił ś  promocyjnej,  w tym w celu
umieszczania ich na stronie internetowej TCK, 
21.  Administratorem  danych  osobowych  jest  Trzebi skie  Centrumń
Kultury  z  siedzib  wą  Trzebini,  tel.  32-61-21-497,  e-mail
sekretariat@tck.trzebinia.pl 
22.  Informacji  dotycz cych Festiwalu udziela Marta Stawarz – starszyą
instruktor  k.o.,  w dniach od wtorku do pi tku  w godz.  14.00 –  20.00,ą
tel.32-61-10-621, e- mail dksokol@tck.trzebinia.pl
23. Nades anie KARTY ZG OSZENIA, jest równoznaczne z akceptacjł Ł ą
niniejszego Regulaminu.
24.  Ostateczna  interpretacja  niniejszego  Regulaminu  NALE Y  DOŻ
ORGANIZATORA.

mailto:sekretariat@tck.trzebinia.pl


Organizator

Trzebi skie Centrum Kultury w Trzebini, ń
ul. Ko ciuszki 74, 32-540 Trzebinia,ś

 dksokol@tck.trzebinia.pl
tel. (32) 6121-497, 6121-602, tel./fax (32) 6110-621



POWIATOWY FESTIWAL BAJKOWY
Trzebinia,  21 kwietnia  2023 roku

PRZEDSTAWIENIA TEATRALNE

KARTA ZGŁOSZENIA

Tytuł przedstawienia………………………………………………...………………………………………..

Pełna nazwa zespołu…………………………………………………………………………………………..

Ilość i wiek uczestników………………..……………………………………………………………………..

Dane instytucji patronującej…………………………………………………………………………………

Adres……………………………………………………………………………………....…………………..

nr tel. …………………… fax. …………………e –mail…………………………………..………………..

Dotychczasowe osiągnięcia grupy

………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………….

Krótki opis przedstawienia

…………………………………………………………………………………….………………………….

…………………………………………………………………………………………………......................

reżyseria…………………………..………..scenografia…..…………………….………………………….

opracowanie muzyczne…………..………………………………………………………………………….

Czas trwania przedstawienia………..................................

Czas potrzebny na przygotowania sceny  ………………..(max 10 min )  demontaż………...………….

Potrzeby techniczne …………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………..

Imię i nazwisko kierownika grupy – tel. kontaktowy

…………………………………………………………………………………………………..

 Oświadczam,  że  zapoznałem się  z  Regulaminem Festiwalu  i  akceptuję  jego  treść  oraz,  że  znajduję  się  w
posiadaniu pisemnych oświadczeń uczestników (rodziców lub prawnych opiekunów w przypadku uczestników
niepełnoletnich) zawierających zgodę na przetwarzanie danych osobowych. 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i udostępnianie moich danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia oraz
promocji festiwalu  zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1).

……………………………………………..
                                                                                                   Podpis osoby delegującej na Festiwal 


