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Regulamin  
III Regionalnego Przeglądu Teatrów Obrzędowych 

  

§ 1 

Organizator Przeglądu 

1. Organizatorem III Regionalnego Przeglądu Teatrów Obrzędowych, zwanego dalej 

„Przeglądem”, jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mordach, ul. Parkowa 9, 08-

140 Mordy, zwany dalej „Organizatorem”. 

2. Przegląd odbywa się w ramach projektu Ocalić od zapomnienia, który 

dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

pochodzących z Funduszu Promocji Kultury  w ramach programu Kultura ludowa | 

i tradycyjna. 

3. Szczegółowe informacje w s. przeglądu telefonicznie lub w siedzibie MGOK Mordy 

(tel./fax 25 641-54-42, mail: kultura@mgokmordy.pl).  

 

§ 2 
Cele Przeglądu 

Celami Przeglądu są: 

- prezentacja i ocena aktualnego stanu amatorskiego ruchu teatralnego w środowisku 

wiejskim; 

  

- zachowanie od zapomnienia i ochrona tradycji, zwyczajów i wierzeń ludowych  

z terenu wsi Mazowsza i Podlasia; 

- wymiana doświadczeń; 

- budowanie więzi regionalnych przez kształtowanie przywiązania do „małej 

ojczyzny”. 
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§ 3 

Uczestnicy i termin Przeglądu 

1. Przegląd jest jednoetapowy, a udział w nim jest bezpłatny.   

2. Przegląd jest adresowany do amatorskich grup teatralnych, które przygotowują 
spektakle obrzędowe w oparciu o tradycje ludowe z terenu Mazowsza i Podlasia. Mile 
widziane będą grupy z rożnymi przedstawicielami pokoleń. 

3. Przegląd odbędzie się 23 listopada 2019 r. (sobota) w siedzibie Organizatora. 
Początek jest planowany na godz. 9.00. 

4. Zespoły zakwalifikowane do udziału w Przeglądzie powinny być co najmniej na 
godzinę przed planowanym występem.  

5. Czas trwania każdego występu nie może przekroczyć 40 minut. 

6. Organizatorzy zapewniają na scenie podstawowe rekwizyty (stół, ławka, stołek, 
krzesła). 

 

§ 4 

Warunki uczestnictwa w Przeglądzie 

1. Warunkiem uczestnictwa w Przeglądzie jest zgłoszenie grupy na Karcie Zgłoszenia, 
której wzór określa Załącznik do niniejszego Regulaminu. 

2. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 8 listopada 2019 r.  
W przypadku zgłoszeń nadesłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego.  

3. O zakwalifikowaniu grupy do udziału w Przeglądzie decyduje Organizator. 

4. Uczestnicy Przeglądu wyrażają zgodę na rejestrowanie spektakli obrzędowych oraz 
ich fotografowanie.   

5. Organizator nie zwraca Uczestnikom żadnych kosztów związanych z ich 
uczestnictwem w Przeglądzie. 

§ 5 

Komisja Konkursowa 

1. O wyłonieniu zwycięzców Przeglądu decyduje Komisja Konkursowa powołana przez 
Organizatora, zwana dalej „Komisją”. 

2. Komisja zobowiązana jest do zachowania bezstronności podczas oceny 
poszczególnych prezentacji. 
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3. Komisja przy ocenie występów będzie brała pod uwagę: nawiązanie do tradycji 

ludowej Mazowsza i/lub Podlasia, wierność tradycji regionalnej, wartości artystyczne 

i poznawcze prezentowanych spektakli oraz widowisk, ogólny wyraz artystyczny. 

4. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

 

§ 6 

Nagrody 

 

1. Spośród wszystkich zaprezentowanych na Przeglądzie występów, Komisja wytypuje 
zwycięzców I, II i III miejsca oraz ewentualne wyróżnienia. 

2. Zwycięzcy otrzymają dyplomy, puchary (statuetki) oraz nagrody finansowe, 
wyróżnieni – dyplomy, a pozostałe grupy – pamiątkowe podziękowania. 

3. Pula nagród finansowych w Przeglądzie wynosi 2 500,00 zł. 

  

§ 7 

Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy  Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie 

internetowej www.mgokmordy.pl.   

2. Organizator uprawniony jest do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. 

3. Przystąpienie do Przeglądu jest dobrowolne.  

4. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Miejsko-Gminny 

Ośrodek Kultury z siedzibą w Mordach przy ul. Parkowej 9 (08-140 Mordy). Dane te 

będą przetwarzane w celu niezbędnym do organizacji Przeglądu, a podanie ich jest 

dobrowolne.   

5. Dane osobowe uczestników Przeglądu: 

1) będą przetwarzane w celu realizacji postępowania konkursowego, na 

podstawie  wyrażenia zgody przez uczestnika Przeglądu; 

2) będą upubliczniane w zakresie imienia, nazwiska/nazwy grupy, miejsca 

zamieszkania, wizerunku w lokalnej prasie i mediach, w broszurach  

i artykułach  promujących Przegląd; 

3) będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z obowiązujących przepisów 

w zakresie archiwizowania dokumentów; 

4) nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji 

w sprawie indywidualnej. 
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6. Uczestnikowi Przeglądu przysługuje prawo dostępu do jego danych 

osobowych, żądania ich sprostowania oraz wniesienia skargi do organu 

nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych. 

7. Uczestnikowi Przeglądu przysługuje prawo żądania od administratora danych 

ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych lub wyrażenia sprzeciwu 

wobec przetwarzania tych danych ze względu na jego szczególną sytuację, a 

także żądania usunięcia jego danych osobowych 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie ich będzie 

skutkowało niezakwalifikowaniem do udziału w Przeglądzie. 

9. Przystępując do Przeglądu każdy uczestnik akceptuje postanowienia 

niniejszego Regulaminu poprzez złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z jego 

treścią i akceptacji jego warunków.  

 

 

 


