
„VIII BAJKOWY FESTIWAL TEATRALNY” 
TERMIN FESTIWALU:  4 kwietnia 2019 roku, godz. 9.00 

MIEJSCE: Dom Kultury „Sokół” w Trzebini, 
ul. Kościuszki 74, 32-540 Trzebinia, 

 tel/fax 32 6110-621, 6121-497, 6121-602 
e-mail: lub dksokol@tck.trzebinia.pl 

 
1.  „VIII BAJKOWY FESTIWAL TEATRALNY” ma zasięg  

powiatowy. 
2. Adresowany jest do amatorskich teatrów dziecięcych i 

młodzieżowych ze szkół podstawowych, gimnazjalnych, placówek 
kulturalnych oraz świetlic.  

3. Celem Przeglądu jest: 
- prezentacja dorobku artystycznego amatorskich teatrów dziecięcych 
i  młodzieżowych, 
- inspirowanie do poszukiwań nowych form pracy artystycznej i 
wychowawczej  wśród zespołów dziecięcych i młodzieżowych, 
- wymiana doświadczeń pomiędzy zespołami i animatorami 
teatralnymi, 
- wzbogacanie osobowości młodego człowieka poprzez edukację 
teatralną, 

4. Tematyka przedstawień bajkowych powinna zawierać wartości 
wychowawcze i  edukacyjne. 

5. W Festiwalu można zaprezentować wszystkie formy teatralne. 
6. Każdy zespół może przedstawić tylko jeden spektakl. 
7. Czas spektaklu nie może przekroczyć 30 min. 
8. Warunkiem uczestnictwa w festiwalu jest nadesłanie KARTY 

ZGŁOSZENIA do dnia 1 kwietnia 2019 r. drogą mailową,  
pocztową lub faksem (decyduje data dostarczenia do DK „Sokół”) 

9.   Jury powołane przez Organizatora oceniać będzie w   
       szczególności: 

- dobór repertuaru, 
- inscenizację, 
- reżyserię, 

             - środki wyrazu artystycznego (słowo, ruch, kostium, muzyka i  
               inne) 
          -    własną inwencję artystyczną. 
10.   Decyzja Jury jest ostateczna. 
11. Oprawa artystyczna widowiska nie powinna zawierać zbyt dużych  

     
  elementów scenograficznych  oraz  takich, które wymagają  
      specjalnych warunków technicznych do ich montowania. Czas  
      przygotowania do przedstawienia nie może przekraczać 10 min.  
12. Podkład muzyczny do spektaklu powinien zostać dostarczony na  
       nośnikach CD o wysokiej jakości dźwięku.  
       Prosimy o zapoznanie się z zasadami użytkowania sceny DK  
       „Sokół”, które zostały zamieszczone w załączniku. 
13. Wymiary sceny:   10 m x 11 m 
14. Wszystkie Grupy Teatralne otrzymają pamiątkowe dyplomy. 
15. Laureaci otrzymają statuetki ufundowane przez Organizatora. 
16. Uczestnicy wyrażają zgodę na nieodpłatne, filmowanie i fotografowanie 
     dowolną techniką przez Organizatora oraz wykorzystanie tych materiałów 
      w celach promocyjnych i edukacyjnych Festiwalu. 
17. Zgłoszenie do udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem   
       zgody na nieodpłatne prawo do zapisu występu dowolną techniką i  
       wykorzystywanie zapisanego materiału do celów edukacyjnych i  
       popularyzatorskich. Poprzez podanie danych osobowych uczestnicy, ich 
opiekunowie oraz reprezentowana przez nich instytucja wyrażają zgodę na 
opublikowanie przedstawienia w tym wizerunku na stronie internetowej i 
facebooku organizatorów oraz prasie, zgodnie z  rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 
(dalej RODO) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1). 
        
18. Od 10 kwietnia  br. organizator udostępni listę informującą o  
        kolejności występów.  
19. Nadesłanie karty zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją  
        niniejszego Regulaminu. Ostateczna interpretacja niniejszego  
        Regulaminu należy do Organizatora. 
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Trzebińskie Centrum Kultury w Trzebini,  

ul. Kościuszki 74, 32-540 Trzebinia, 
e-mail:dzial.programowania@tck. dksokol@tck.trzebinia.pl 

tel. (32) 6121-497, 6121-602, tel./fax (32) 6110-621 
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        04 .04.2019 
        godz. 9.00 

         Dom Kultury „Sokół”  
        w Trzebini 


