
Przegląd odbędzie się w dniach: 
22 i 23 listopada 2019r. 
piątek, sobota

Koordynator:
Katarzyna Szczepaniak 
kom.695 987 852,  szczepaniak.ka@gmail.com

Regulamin oraz informacje dla uczestników:

1. Przegląd  Amatorskich  Teatrów  Dorosłych  "Jako  Taki"  adresowany  jest  do  zespołów
teatralnych skupiających ludzi dorosłych nie będących aktorami profesjonalnymi.

2. Organizatorem Przeglądu jest:
Dzielnicowy Dom Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej „Czechów” w Lublinie oraz 
Stowarzyszenie Wspierania Kultury Dzielnicy „Czechów” – „Rondo”
Prezentacje odbędą się w głównej siedzibie Dzielnicowego Domu Kultury SM „Czechów”
przy ul. Kiepury 5a, 20-838 Lublin.
Informacje dotyczące Przeglądu znajdują się na stronie internetowej Organizatora: 
www.ddksmczechow.pl 

3. Przegląd nie ma charakteru konkursowego. 
4. Nadrzędnym celem Przeglądu jest udostępnienie przestrzeni dla wymiany doświadczeń oraz

wspólnej  zabawy  teatralnej.  Ponadto  zaproszeni  goście  (w  tym  co  najmniej  jeden
profesjonalny  aktor/reżyser  teatralny)  po  obejrzeniu  wszystkich  prezentacji  zaproszą
uczestników na konsultacje, a także na warsztaty rozwijające umiejętności aktorskie.

5. Każdy  z  zespołów  zaproszonych  do  udziału  w  Przeglądzie  powinien  w  terminie:
do  31  października  2019r. przesłać  na  adres  e-mail  Organizatora  Przeglądu  lub  jego
Koordynatora wypełnioną kartę zgłoszenia.

6. Karta  zgłoszenia  musi  być  podpisana  i  zeskanowana.  Zgłoszenia  bez  podpisu  nie  będą
przyjmowane.

7. Dostarczenie karty zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu, zapoznaniem się z
klauzulą  informacyjną  (poniżej)  oraz  wyrażeniem  zgody  na  publikację  zdjęć  na  stronie
Organizatora.

8. Czas trwania spektaklu/monodramu nie powinien przekraczać 45 min. 
9. Zgłaszane przedstawienia mogą mieć dowolną tematykę.
10. Nie ma ograniczeń dotyczących uczestników przeglądu, jeśli chodzi o górną granicę wieku,

dolna to pełnoletniość. 
11. Prezentacje  zgłoszonych  zespołów  będą  się  odbywały  w  sali  widowiskowej  DDK  SM

"Czechów" w Lublinie, w piątek 22.11.2019 w godz. 17:00-20:30 oraz w sobotę 23.11.2019 w

http://www.ddksmczechow.pl/?fbclid=IwAR1IXe48I0acM1jpuivHNHMuVQouLXPC6XTUCiMUb7SvqPjsIPaA9YUmM7o


godz.  12:00-15:00.  Po  występie  każdy  zespół  otrzyma pamiątkowy  dyplom  i  statuetkę.
Między występami odbęda się konsultacje zespołów z zaproszonymi gośćmi.

12. W trakcie Przeglądu zostanie wykonana fotorelacja, która zostanie zamieszczona na stronie
www.ddksmczechow.pl

13. W  sobotę  po  godz.  15-stej  uczestnicy  przeglądu  zostaną  zaproszeni  do  udziału  w
warsztatach. W ramach przeglądu odbędzie się także spektakl improwizowany. 

14. Dodatkowo Organizator zapewnia kawę, herbatę, poczęstunek w czasie przerw oraz ciepłą,
życzliwą atmosferę służącą zawieraniu nowych, teatralnych znajomości:)

Klauzula  informacyjna  Dzielnicowego  Domu  Kultury  SM  „Czechów”  oraz  Stowarzyszenia
Wspierania Kultury Dzielnicy „Czechów” – „Rondo”
1. Dane osobowe uczestników przeglądu oraz ich opiekunów są wykorzystywane na podstawie 
przepisów o ochronie danych osobowych, w tym Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie 
danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000), rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27.04.2016 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 („RODO”).
2. Następujące podmioty wspólnie są administratorami Pani/Pana danych osobowych lub danych 
osobowych Pani/Pana dziecka:
a) współadministrator 1: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czechów”, 20-816 Lublin, ul. Choiny 57 w tym
Dzielnicowy Dom Kultury SM „Czechów” 20-838 Lublin, ul. Kiepury 5A,
b) współadministrator 2: Stowarzyszenie Wspierania Kultury Dzielnicy „Czechów” – „Rondo” 20-
838 Lublin, ul. Kiepury 5A.
3. W ramach umowy o współadministrowanie zawartej pomiędzy współadministratorami został 
uzgodniony zakres odpowiedzialności dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających z RODO, 
w szczególności ustalono, że współadministrator 2 jest odpowiedzialny za wykonanie obowiązku 
informacyjnego, a współadministrator 1 jest odpowiedzialny jest odpowiedzialny za umożliwienie 
Pani/Panu skorzystania z przysługujących praw.
4. Ustalony został wspólny punkt kontaktowy: we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania 
danych osobowych może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, 
pisemnie na adres siedziby współadministratora 1 – tj. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czechów” 20-
816 Lublin, ul. Choiny 57 lub telefoniczne – nr telefonu 81 742 01 38.
5. Dane osobowe są zbierane na podstawie wyrażonej na karcie zgłoszenia zgody i przetwarzane
w celu przeprowadzenia Przeglądu Amatorskich Teatrów Dorosłych "Jako Taki" 2019 i wszystkich 
czynności z tym związanych, w tym wręczenia dyplomów i upominków.
6. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim, w tym także nie będą przekazywane 
poza Europejski Obszar Gospodarczy.
7. W przypadku naruszenia Regulaminu Przeglądu, naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego 
przepisy prawa, dane osobowe mogą zostać udostępnione organom wymiaru sprawiedliwości, 
zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.
8. W dowolnej chwili mają Państwo prawo wglądu oraz do zmiany swoich danych osobowych. 
Ponadto przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych 
i usunięcia ich z naszej bazy. Przysługuje Państwu także prawo do żądania ograniczenia 
przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przeniesienia danych. W 
przypadku naruszenia jakichkolwiek zapisów Ustawy o ochronie danych osobowych, mogą Państwo
ponadto wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia prezentacji formy.
10. Podanie danych osobowych jest wymogiem koniecznym warunkującym udział w Przeglądzie. 



Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność udziału w Przeglądzie.


