
 

 

 

Regulamin  
IV Regionalnego Przeglądu Teatrów Obrzędowych 

 

§ 1 
Organizator Przeglądu 

1. Organizatorem IV Regionalnego Przeglądu Teatrów Obrzędowych, zwanego dalej 

„Przeglądem”, jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mordach, ul. Parkowa 9, 08-140 

Mordy, zwany dalej „Organizatorem”. 

2. Szczegółowych informacji ws. Przeglądu udziela Beata Prokurat (tel.  25 641-54-42, e-

mail: kultura@mgokmordy.pl).  

§ 2 
Cele Przeglądu 

Celami Przeglądu są: 

 prezentacja i ocena aktualnego stanu amatorskiego ruchu teatralnego  

w środowisku wiejskim; 

 promocja i popularyzacja wiejskich grup teatrów obrzędowych; 

 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”. 

§ 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. 
3. Przegląd odbędzie się on-line, a jego rozstrzygnięcie odbędzie się 23 listopada 2020 r. - 

ogłoszenie wyników na stronie organizatora.  
4. Czas trwania każdego występu nie może przekroczyć 40 minut. 

§ 4 
Warunki uczestnictwa w Przeglądzie 

1. Warunkiem uczestnictwa w Przeglądzie jest zgłoszenie grupy na Karcie Zgłoszenia, 
której wzór określa Załącznik do niniejszego Regulaminu oraz przesłanie jej wraz z  
linkiem nagranego spektaklu specjalnie do w/w przeglądu na adres 
kultura@mgokmordy.pl.  

2. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 16 listopada 2020 r. do godziny 24.00. 



 

3. O zakwalifikowaniu grupy do udziału w Przeglądzie decyduje Organizator. 
4. Uczestnicy Przeglądu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych 

zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 pozycja 926 j.t) 
w zakresie niezbędnym do realizacji Przeglądu. 

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. 

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. 

2. Zwycięzcy otrzymają dyplomy, oraz nagrody. 

§ 7 

Postanowienia końcowe 

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

internetowej www.mgokmordy.pl.  

2. Uczestnicy biorący udział w Przeglądzie akceptują zasady zawarte  

w Regulaminie.  

3. Sytuacje nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator Przeglądu. 

4. Organizator uprawniony jest do zmiany postanowień niniejszego Przeglądu. 

5. Przystąpienie do Przeglądu jest dobrowolne.  

6. Uczestnik Przeglądu wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych 

przez Organizatora na potrzeby Przeglądu. Uczestnicy Przeglądu mają prawo do wglądu 

w swoje dane osobowe oraz do ich poprawiania.  

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują 

powszechne przepisy prawa, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z 

dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 2000 r., Nr 

80, poz. 904 z późn. zm.). 

 

 

 



 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 

 

1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia  

2016r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i  

w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46/WE RODO - 

ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119 z 201,6 r.) informujemy, że 

administratorem danych osobowych udostępnionych w ramach konkursu jest organizator  

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mordach ul. Parkowa 9, 08-140 Mordy. 

2. Uczestnicy przeglądu przystępując do niego wyrażają zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych: IV REGIONALNEGO PRZEGLĄDU TEATRÓW OBRZĘDOWYCH przez Organizatorów 

Konkursu wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu. Uczestnicy konkursu 

przyjmują do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne i że każdemu uczestnikowi 

przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 

3. Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na publikację swoich danych osobowych (imię i nazwisko), 

danych osobowych opiekunów oraz wizerunku w przypadku otrzymania nagrody w konkursie. 

4. Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na publikację oraz wykorzystanie swoich prac (w formie 

reprodukcji, fotografii, nagrań). 

5. Administratorem danych jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mordach ul. Parkowa 9, 08-140 

Mordy. 

6. Administrator oświadcza, że powołał inspektora ochrony danych o którym mowa w art. 37-39 

RODO. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych dostępne są u Administratora danych. 

7. Dane osobowe osób uczestniczących w Konkursie będą przetwarzane przez Administratora na 

podstawie art. 6 ust.1 lit. a, f Rozporządzenia, jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania 

zadań Administratora danych osobowych związanych z realizacją konkursu. 

8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej. 

9. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane przez okres konieczny do osiągnięcia 

celów, dla których zostały wprowadzone, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania 

np.: z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, obowiązki fiskalne oraz rozrachunkowe czy 

meldunkowe. 

10. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo do żądania od Administratora danych dostępu do ich 

danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia 

sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

11. Uczestnikom konkursu w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje prawo 

do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

12. Podanie danych osobowych przez uczestników konkursu jest wymagane dla prawidłowej 

realizacji Konkursu. 

13. W oparciu o dane osobowe uczestników konkursu Administrator nie będzie podejmował 

zautomatyzowanych decyzji, W tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu 

RODO. 

 


