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REGULAMIN 



CEL IMPREZY 
 

Gminne prezentacje mają na celu stworzenie możliwości zaprezentowania dorobku 
artystycznego zespołów, kółek teatralnych działających w szkołach podstawowych i 
ponadpodstawowych gminy Czarny Dunajec, oraz popularyzację upowszechniania kultury 
żywego słowa wśród dzieci i młodzieży. 
 

ZASADY OGÓLNE 
 

§1 
Przegląd ma charakter konkursu, adresowany jest do grup teatralnych z terenu gminy Czarny 
Dunajec. 

 
§2 

Szkoły mogą zgłosić tylko jeden zespół teatralny w danej kategorii. 
Zespoły nie mogą zgłaszać spektakli, za które otrzymały nagrody w poprzednich edycjach 
przeglądu „Bajkluś”. 

 
§3 

Czas prezentacji nie może przekraczać 30 minut (nie mniej niż 10 min). 
Ilość członków zespołu nie może przekroczyć 25 osób. 
 

§4 
Wyróżnione zespoły otrzymają dyplomy, a dla najlepszych (I-III miejsca) przewidziane są 
statuetki. 
Ponadto laureaci I miejsc będą mieć ufundowany transport na powiatowe eliminacje do 
Festiwalu Teatrów Dzieci i Młodzieży "Bajdurek 2019'' oraz, w przypadku kwalifikacji, również na 
finał Festiwalu „Bajdurek 2019” w Nowym Sączu. 
 

 
OCENA ZESPOŁÓW 

 
§5 

Komisja Artystyczna oceniać będzie spektakle według następujących kategorii 
wiekowych i kryteriów: 
 
Kategorie: 
Kat. I – Przedszkola ( do 6 lat) 
Kat. II – Klasy I – III ,  
Kat. III – Klasy IV – VI,  
Kat. IV – Klasa VII, VIII, klasy Gimnazjalne oraz Licealne 
 
Kryteria ocen: 
a) dobór repertuaru, 
b) scenariusz i reżyseria, 
c) realizacja sceniczna (kultura słowa, gest, ruch), 
d) scenografia, 
e) oprawa muzyczna. 
 
Komisja będzie zwracać uwagę na przestrzeganie regulaminowego czasu prezentacji spektaklu. 

 
 

UWAGI ORGANIZACYJNE  

 
§6 

1. Organizatorzy przeglądu zapewniają zespołom poczęstunek w dniu występu. 
2. Koszt transportu pokrywa organizator. 
3. W przypadku rezygnacji z udziału w konkursie kierownik grupy zobowiązany jest do 

powiadomienia organizatorów najpóźniej do 3 dni przed imprezą. W przeciwnym 
razie zespół zostanie obciążony kosztami organizacyjnymi. 

4. Całość występów konkursowych rejestrowana będzie przez organizatorów w celach 
dokumentacyjnych i edukacyjnych 

5. W sprawach organizacyjnych: informacja o warunkach scenicznych, oświetleniu, 
nagłośnieniu, prosimy o kontakt z Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny 
Dunajec: tel/fax (18) 265 71 79, e-mail: ckip@ckip.org , strona: www.ckip.org 

6. Nagrody nie odebrane w dniu imprezy, należy odebrać w siedzibie CKIP w Czarnym 
Dunajcu, ul. Józefa Piłsudskiego 2A, w terminie do 14 dni od daty imprezy. 

 
§7 

Termin prezentacji 03-04 kwiecień 2019r. 
(w przypadku niewielkiej ilości zgłoszeń prezentacje odbędą się w jednym dniu) 

Rozpoczęcie o godz. 9.00. 
 

      §8 
Miejsce prezentacji: 

Sala widowiskowa CKiP (remiza OSP) w Czarnym Dunajcu. 
 

       §9 
Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie udziału na załączonej karcie zgłoszenia  

do dnia  

1 kwiecień 2019 r. do godz. 15.00. 
 

O kolejności występów decyduje organizator. 
 

       §10 
Zgłoszenia należy przysyłać na adres: 

 
Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec  
ul. Józefa Piłsudskiego 2a, 34-470 Czarny Dunajec 

Tel/fax: (18) 26-571-79, email: ckip@ckip.org 
 

Uczestnictwo w imprezie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez pełnoletnią osobę (w przypadku małoletnich – 

ich opiekuna) na bezpłatne wykorzystanie swojego wizerunku (zdjęcia, filmy) do celów marketingowych. 
 

Instytucja/osoba biorąca udział w przeglądzie, konkursie i innej imprezie kulturalnej lub sportowej organizowanej przez 
Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec oświadcza, że posiada zgodę rodziców, opiekunów do 

przetwarzania danych osobowych zgłaszanych uczestników, osób niepełnoletnich zgodnie z Rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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. Urz. UE. L z 2016r. nr 119/1) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000, ze zm.). Dokonanie zgłoszenia jest jednoznaczne z potwierdzeniem 

zapoznania się i akceptacją treści niniejszego regulaminu. 


