Młodzieżowy Dom Kultury w Żyrardowie
zaprasza do udziału w

Festiwalu Miniatur Teatralnych
Imprezie patronują

Starosta Powiatu Żyrardowskiego
Prezydent Miasta Żyrardowa
Założenia programowe:
Zapraszamy do udziału w Festiwalu grupy przedszkolne i klasy „0” z powiatu
żyrardowskiego. Przy doborze repertuaru i jego opracowaniu teatralnym (scenariusz,
scenografia, reżyseria, ruch) należy kierować się wysokimi walorami artystycznymi.
Oprawa artystyczna nie powinna zawierać zbyt dużych elementów scenograficznych oraz
takich, które wymagają specjalnych warunków technicznych do ich montowania. Czas
prezentacji: do 15 minut. Warunkiem uczestnictwa jest zaprezentowanie spektaklu
o tematyce bajkowej.

Zasady organizacyjne:
1. Ilość osób w zespole nie może przekroczyć 10.
2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest zgłoszenie zespołu w formie pisemnej
na załączonej do Regulaminu Karcie na adres: Młodzieżowy Dom Kultury,
96–300 Żyrardów, ul. Moniuszki 15
3. Termin zgłaszania zespołów i prezentacji upływa 19 marca 2019 roku.
4. Konkurs odbędzie się w dniu 2 kwietnia 2019 r. o godz. 10.00

w Młodzieżowym Domu Kultury w Żyrardowie, ul. Moniuszki 15.
5. Organizatorzy powołają komisję, w skład której wejdą specjaliści z dziedziny
teatru, muzyki i plastyki.

Kryteria oceny prezentacji: dobór repertuaru, formy wyrazu artystycznego,
kultura słowa, ogólny wyraz artystyczny.
Zespoły, które nie dotrzymają warunków regulaminu zostaną pominięte przy
ocenie. Szczegółowych informacji udziela Młodzieżowy Dom Kultury
w Żyrardowie przy ul. Moniuszki 15, tel./fax. 46 - 855 – 45 – 14.

(pieczęć placówki)

Karta zgłoszenia
Festiwal Miniatur Teatralnych
1. Nazwa zespołu
.................................................................................................................................................
2. Nazwa i adres placówki (z tel. i faksem)
…………………………………………………………………………………...…………
………………………………………………………………………...……………………
3. Ilość członków zespołu
.................................................................................................................................................
4. Imię i nazwisko opiekuna, instruktora: …………………………………………………..
5. Spektakl przygotowany na festiwal (tytuł, autor):
…………………………………………………………………………………...…………
………………………………………………………………………...……………………
6. Czas trwania spektaklu: ………………….. (minut)
7. Ważniejsze informacje o zespole
…………………………………………………………………………………...…………
………………………………………………………………………...……………………
8. Oczekiwania od organizatora (dot. sprzętu)
.................................................................................................................................................
OŚWIADCZENIE – ZGODA NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU
Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości informację, iż z uwagi na obowiązek stosowania od dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) (dalej: Rozporządzenie RODO), aktualne są zasady związane z
przetwarzaniem udostępnionych przeze mnie moich danych osobowych oraz danych wizerunkowych dzieci biorących udział w przedstawieniu/konkursie.
Zezwalam na wykorzystanie dzieci biorących udział w przedstawieniu/konkursie w mediach elektronicznych, w szczególności na stronie internetowej placówki www.mlodek.pl,
w ogólnopolskiej i lokalnej prasie, w mediach społecznościowych, tj. na fanpage placówki http://www.facebook.pl/mlodekzyrardow oraz nagrań audiowizualnych na kanale YouTube
placówki https://www.youtube.com/user/mlodkzyr

……………………………………………………….………………………………

(podpis nauczyciela/instruktora)

