
                           X Artystyczny Przegląd Lawiny Animuszu, Uczucia, Zdolności 

                                                               APLAUZ - Tarnów 2019 

                                                           Edycja recytatorsko-aktorska 

 

 

Regulamin uczestnictwa 
I. Organizatorzy: 
Wydział Kultury Urzędu Miasta Tarnowa, 
Tarnowskie Centrum Kultury, 
Szkoła Szczepanika w Tarnowie, 
Zakład Poprawczy w Tarnowie. 
 
II. Cele konkursu: 
1. Prezentacja umiejętności aktorskich młodych wykonawców. 
2. Popularyzacja literatury pięknej. 
3. Wychowanie poprzez sztukę i przygotowanie do jej aktywnego odbioru. 
4. Szansa na zaprezentowanie się młodzieży na scenie przed publicznością. 
 
III. Warunki uczestnictwa: 
1. Konkurs w konwencji satyrycznej pod nazwą: 
"Słowo bawiło drzewiej, bawi i teraz……" jest skierowany do uczniów szkół podstawowych, 
ponadpodstawowych oraz dzieci i młodzieży z Pałacu Młodzieży. 
2. Przegląd ma charakter konkursowy. 
3. Maksymalna ilość reprezentantów z jednej szkoły to trzech uczniów. 
4. Uczestnik w ramach prezentacji konkursowej wybiera do zaprezentowania jeden wiersz lub 
fragment prozy z maksymalnym czasem trwania wystąpienia do 6 minut. 
5. Dodatkowo dopuszczalne jest wykorzystanie własnych, przyniesionych przez uczestnika 
rekwizytów scenicznych związanych z wykonywanym utworem. 
6. Opiekunowie uczestników przysyłają pocztą lub składają bezpośrednio na adres : 
Wydział Kultury Urzędu Miasta Tarnowa, Rynek 7, 33-100 Tarnów, kartę zgłoszenia uczestnika tj. 
załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2, nr 3 i nr 4. z dopiskiem APLAUZ Tarnów 2019 - edycja recytatorsko-
aktorska w terminie do  6  grudnia  2019 r. 
7. Do APLAUZ nie zostaną dopuszczone utwory zawierające w swojej treści obraźliwe sformułowania 
lub nawołujące do szerzenia przemocy. 
 
IV. Termin Przeglądu : 
Finał –13 grudnia  2019 r. godzina 9.30-13.00 
V. Miejsce Przeglądu: 
Teatr im. Ludwika Solskiego w Tarnowie. 
 
VI. Zasady przyznawania nagród: 
1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołane w tym celu Jury Konkursowe. 
2. Jury w swojej ocenie będzie kierowało się następującymi kryteriami: 
− poprawność wykonania, 
− emisja głosu, dykcja, modulacja głosu, mimika, sposób poruszania się na scenie, 
− dobór repertuaru zgodny z konwencją, 
− ogólne wrażenie artystyczne. 
3. Przewidziano również wybór Nagrody Publiczności. 
4. Wszyscy uczestnicy otrzymają potwierdzenia udziału w imprezie i pamiątkowe dyplomy, a laureaci 
nagrody . 
5. Udział w konkursie oznacza zgodę jego uczestnika na warunki określone w niniejszym Regulaminie. 
Szczegółowych informacji udziela: Krzysztof Wolak tel: 509 313 363. 



                                                                                                                                                           Załącznik nr 1 
Pieczątka Szkoły lub Pałacu Młodzieży 
 
 
 
 
Karta zgłoszenia do X Artystycznego Przeglądu 

Lawiny Animuszu, Uczucia, Zdolności 

APLAUZ - Tarnów 2019 

Edycja recytatorsko-aktorska 

 

 

Reprezentant szkoły lub Pałacu Młodzieży (adres i telefon): 
........................................................................................................................... 
Imię i nazwisko oraz wiek ucznia: 
........................................................................................................................ 
Tytuł i autor wykonywanego utworu: 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
 
Imię i nazwisko, numer telefonu opiekuna ucznia: 
.................................................................................................................. 
Pieczątka i podpis Dyrektora Szkoły lub Pałacu Młodzieży: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                     Załącznik nr 2 
 
 
 
 
 
ZGODA RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW) NA UDZIAŁ UCZNIA W 

ARTYSTYCZNYM PRZEGLĄDZIE LAWINY ANIMUSZU UCZUCIA ZDOLNOŚCI – 

APLAUZ-TARNÓW (dalej APLAUZ) 

 

 

Klauzula zgody 

 

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka. 

………….…………………………………………………………..…………………………………. 
Imię i nazwisko, /klasa/rok urodzenia 
………………………………………………………………………………………………...……….. 
Nazwa szkoły lub Pałacu Młodzieży 
 
 
 
W celu realizacji APLAUZ oraz udziału w nich uczniów Organizatorzy Przeglądu rejestrują 
uczestników. Administratorem tych danych jest Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych, ul. 
Brodzińskiego 9 w Tarnowie, celem przetwarzania danych osobowych w zakresie: imię i nazwisko, rok 
urodzenia, klasa, szkoła. 
Podanie danych uczniów jest dobrowolne, ale ich brak uniemożliwia udział dziecka w APLAUZ. 
Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka w APLAUZ w roku 2019 oraz 
oświadczam, że nie ma przeciwwskazań, aby moje dziecko uczestniczyło w APLAUZ. 
….................................................................................................... 
Data i podpis rodzica lub opiekuna prawnego dziecka 
 
                                                                                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                              Załącznik nr 3 
 
 
 
 
Zgoda rodziców (prawnych opiekunów) na publikację wizerunku i upublicznienie danych 

dziecka w APLAUZ 

Wyrażam zgodę: 

1. Na rejestrowanie wizerunku mojego dziecka oraz na bezpłatne wykorzystanie i upublicznienie tego 
wizerunku i danych mojego dziecka na potrzeby budowania pozytywnego wizerunku Administratora 
w przestrzeni publicznej i w mediach, poprzez umieszczenie zdjęć i filmów w przestrzeni publicznej. 
Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo ani terytorialnie. Czas przetwarzania 
określa się do momentu wycofania zgody; 
2. Na używanie, obróbkę, powielanie i wielokrotne rozpowszechnianie materiałów fotograficznych i 
filmowych zawierających wizerunek i wypowiedzi dziecka, jakąkolwiek techniką, na wszelkich 
nośnikach (w tym w postaci fotografii i dokumentacji filmowej lub dźwiękowej) wyłącznie na 
potrzeby budowania pozytywnego wizerunku Administratora w przestrzeni publicznej i w mediach. 
Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, ani terytorialnie. Czas przetwarzania 
określa się do momentu wycofania zgody; 
3. Aby wizerunek mojego dziecka mógł być użyty w różnego rodzaju formach elektronicznego i 
poligraficznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych 
osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagranie filmowe i dźwiękowe 
z udziałem mojego dziecka może być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych 
materiałów powstających na potrzeby wydarzenia bez obowiązku akceptacji produktu końcowego. 
Zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności plakaty, ulotki, billboardy, inne 
drukowane materiały promocyjne, relacje i spoty telewizyjne, radiowe, materiały prasowe, 
rozpowszechnianie w sieciach telefonii komórkowej oraz w Internecie. Czas przetwarzania określa się 
do momentu wycofania zgody. 
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej wycofaniem. 
Niniejsze zezwolenie na rozpowszechnienie wizerunku nie uprawnia do przekazania tej zgody osobie 
trzeciej lub jakiejkolwiek firmie czy instytucji, za wyjątkiem podmiotów zaangażowanych w realizację 
APLAUZ. 
Niniejszą zgodę będzie posiadać szkoła, która zobowiązuje się do przechowywania jej do czasu 
zakończenia etapu edukacyjnego mojego dziecka. Zgoda została sporządzona w dwóch 
egzemplarzach. Drugi egzemplarz zgody otrzymują rodzice lub prawni opiekunowie. 
….................................................................................................... 

Data i podpis rodzica lub opiekuna prawnego dziecka 

 
                                                                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                         
 
 



                                                                                                                                                  Załącznik nr 4 
 
 
 
Klauzula Informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 
1) Administratorem Pani/Pana dziecka danych osobowych jest Zespół Szkół Ogólnokształcących i 
Technicznych ,ul. Brodzińskiego 9 w Tarnowie, 
2) Pani/Pana dziecka dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań APLAUZ i ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., 
3) Odbiorcami Pani/Pana dziecka danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do 
uzyskania danych osobowych na podstawie regulaminów oraz przepisów prawa, 
4) Pani/Pana dziecka dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, 
zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 
5) Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do treści danych dziecka oraz 
możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia danych 
dziecka, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dziecka, 
6) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest 
dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkować odmową udziału ucznia w 
APLAUZ, 
7) Pani/Pana dziecka dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w 
formie profilowania. 
 
Przyjmuję do wiadomości: 

….................................................................................................... 

Data i podpis rodzica lub opiekuna prawnego dziecka 
 


