
PRZEGLĄD BOŻONARODZENIOWYCH FORM TEATRALNYCH „…A na ziemi pokój.”
MDK „DOM HARCERZA”, ul.Reymonta 18

REGULAMIN
Organizatorem Przeglądu jest Młodzieżowy Dom Kultury "Dom Harcerza".
Przegląd odbędzie się 4 stycznia 2023r., w Młodzieżowym Domu Kultury "Dom Harce-
rza" ul. Władysława Reymonta 18, 30-059 Kraków

§ 1
Cel Przeglądu
Celem Przeglądu jest:
 • kultywowanie rodzimych tradycji bożonarodzeniowych i obyczajów,
 • rozwijanie poczucia poszanowania dla dziedzictwa kulturowego, którego integralnym 

elementem są jasełka i kolędy,
 • promowanie edukacji w zakresie wiedzy o polskich, bożonarodzeniowych tradycjach 

kulturowych,
 • uwrażliwienie na wartości kulturotwórcze amatorskiego ruchu teatralnego,
 • prezentacja Bożonarodzeniowych form teatralnych:

- szopka - orszak kolędniczy,
- tradycyjne jasełka,
- współczesne misterium Bożonarodzeniowe – autorska forma

§ 2
Uczestnicy Przeglądu
Uczestnikami Przeglądu mogą być grupy teatralne placówek oświatowych Gminy Miej-
skiej Kraków (publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe).

§ 3
Warunki uczestnictwa w przeglądzie
Przygotowanie programu Bożonarodzeniowego w określonej formie teatralnej:
(szopka - orszak kolędniczy, tradycyjne jasełka, współczesne misterium bożonarodze-
niowe)

§ 4
Zgłoszenie udziału
a) Zgłoszenie na adres: rwyrod@mdk-dh.krakow.pl, tel. 501 427 492.
• zgłoszenia uczestnictwa prosimy dostarczyć najpóźniej do 14.12.2022 r.,
• zgłoszenie grupy - wyłącznie pisemne
(wypełniony czytelnie formularz zgłoszeniowy zawierający informacje:
- nazwa i pełny adres placówki,
- numer telefonu,
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- mail,
- dane Opiekuna grupy,
- liczba uczestników)
• każda grupa zobowiązana jest przygotować komplet wypełnionych przez prawnych
opiekunów zgód na przetwarzanie danych osobowych dla każdego z Aktorów (RODO);
zgody przechowuje placówka macierzysta (Opiekun składa oświadczenie o zgromadze-
niu
stosownych dokumentów w Zgłoszeniu);
• zgłoszenie udziału jest równoznaczne z deklaracją zapoznania się i akceptacji Regula-
minu Przeglądu oraz potwierdzeniem o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.

§ 5
Prezentacje
b) Występ:
• czas trwania prezentacji jednego zespołu nie może przekraczać 20 minut.

§ 6
Ocena prezentacji
Jury oceniać będzie:
• wybór tekstu i formy,
• walory sceniczne:
- oprawa sceniczna,
- ruch sceniczny,
- dykcja i emisja głosu,
- zespołowa i indywidualna gra aktorska;
- oprawa muzyczna

§ 7
Nagrody
Organizatorzy przewidują nagrody: „Anioły Pokoju” w kategoriach:
 • szopka - orszak kolędniczy,
 • tradycyjne jasełka,
 • współczesne misterium Bożonarodzeniowe – autorska forma.

Wręczenie nagród nastąpi w MDK Dom Harcerza, podczas Gali finałowej 11 stycznia 
2023r. połączonej ze wspólnym śpiewem tradycyjnych kolęd, pastorałek i piosenek 
świątecznych.

§ 8
Uwagi organizacyjne
1. Informacje na temat Przeglądu, regulamin, formularz zgłoszenia oraz informacje
organizacyjne są dostępne na stronie internetowej: www.mdk-dh.krakow.pl
2. Po otrzymaniu Zgłoszenia Organizatorzy prześlą Państwu drogą elektroniczną
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potwierdzenie przyjęcia Zgłoszenia na adres mailowy podany przez Państwa
w formularzu zgłoszeniowym.
3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do:
- możliwości dokumentowania występów grup
(wykonywanie zdjęć dla potrzeb Przeglądu);
- dokonania zmian w Regulaminie, tym samym Organizatorzy zobowiązani są
powiadomić zainteresowanych;
- zgłoszenie udziału grupy jest równoznaczne ze zgodą uczestników Przeglądu oraz
ich Opiekunów na wykonywanie przez Organizatorów dokumentacji, która może
zostać udostępniona do wglądu na terenie MDK DH oraz na stronie internetowej
archiwizującej Przegląd.

§ 8
Podsumowanie i wyniki Przeglądu
- Podsumowanie Przeglądu zamieszczone będzie na stronie:
www.mdk-dh.krakow.pl i na Facebooku MDK.
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INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osób biorących udział w konkursie „PRZEGLĄD
BOŻONARODZENIOWYCH FORM TEATRALNYCH – … A na ziemi pokój” jest
Młodzieżowy Dom Kultury „Dom Harcerza” ul. Reymonta 18, 30-059 Kraków. Dane 
osobowe będą przetwarzane przez nas w celu organizacji, przeprowadzenia i promocji 
konkursu, a także w działalności edukacyjnej MDK „Dom Harcerza”.

Informujemy, że:
1. Podstawą prawną przetwarzania danych będzie art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporzą-
dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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 zwanego
dalej RODO w związku z art. 1 pkt 20 ustawy Prawo Oświatowe.
2. Dane osobowe zbierane są również na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 
ust.1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) na potrzeby organizacji
i przeprowadzenia konkursu.
3. Będziemy publikować imię i nazwisko oraz pracę konkursową wybranych uczestni-
ków w konkursie, na stronie internetowej MDK
4. Dane osobowe przechowywane będą zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 14 lipca
1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 
164)
– przez czas określony w tych przepisach.
5. Osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych 
oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a 
także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych (na adres Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki
2, 00-193 Warszawa).
7. Osoba, której dane osobowe dotyczą ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgo-
dę. Wycofanie zgody nie będzie miało jednak wpływu na przetwarzanie, którego doko-
nano na podstawie zgody tej osoby przed jej cofnięciem.
8. Administrator nie przetwarza danych osobowych uczestników konkursu w sposób
zautomatyzowany.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres pocztowy – ul. Wielopole 17a, 31-
072 Kraków, adres e-mail: inspektor6@mjo.krakow.pl
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