
 
 

 

PATRONAT HONOROWY 

Witold Kozłowski – Marszałek Województwa Małopolskiego 

 

 
I. ORGANIZATORZY 

 

 Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu – Biuro Organizacyjne w Tarnowie 

 Gminne Centrum Kultury w Żabnie 

 

II. CELE 

 

 prezentacja i promocja twórczości dziecięcych i młodzieżowych teatrów lalkowych 

 inspirowanie poszukiwań różnorodnych form inscenizacyjnych w obszarze teatru lalkowego 

 wymiana doświadczeń artystycznych i rozwijanie warsztatu metodycznego instruktora teatralnego 

 nominowanie zespołu teatralnego do udziału w finale Festiwalu Teatrów Dzieci i Młodzieży BAJDUREK 

w Nowym Sączu (13-15 czerwca 2023 r.) 

 

III. ZASADY OGÓLNE REGULAMINU 

 

1. Małopolski Przegląd Teatrów Lalkowych o Wielką Nagrodę Zająca Poziomki jest adresowany do dziecięcych  

i młodzieżowych teatrów lalkowych z województwa małopolskiego. 

2. 36. Małopolski Przegląd Teatrów Lalkowych o Wielką Nagrodę Zająca Poziomki odbędzie się 

27 kwietnia 2023 r. w Gminnym Centrum Kultury w Żabnie, ul. Jagiełły 16. 

3. W Przeglądzie mogą się prezentować teatry lalki, maski, ożywionej formy, plastyczne działające w 

jednostkach oświatowych, instytucjach kultury oraz stowarzyszeniach teatralnych. 

4. Zespoły teatralne oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych: 

 teatry najmłodszych od 3 do 6 lat 

 teatry dziecięce od 7 do 12 lat 

 teatry młodzieżowe od 13 do 16 lat 

 

IV. UCZESTNICTWO 

 

1. Podstawą zgłoszenia spektaklu do prezentacji w Przeglądzie jest prawidłowo wypełniona karta zgłoszenia. 

Skan karty zgłoszenia należy przesłać do dnia 3 kwietnia  2023 r. na email: i.stanaszek@mcksokol.pl 

Regulamin i kartę zgłoszenia można pobrać ze stron internetowych: mcksokol.pl lub ck.zabno.pl 

2. Zespoły teatralne nie mogą prezentować spektakli z poprzednich Przeglądów. 

3. Czas trwania spektaklu od 20 do 35 min! 

4. Zespoły teatralne otrzymają pocztą elektroniczną szczegółowy program Przeglądu. 

5. Obsługę techniczną spektaklu zapewnia Gminne Centrum Kultury w Żabnie natomiast rekwizyty 

przygotowuje zespół teatralny. 

6. Organizatorzy nie pokrywają ewentualnych opłat wynikających z autorskich praw majątkowych. 

7. Koszty związane z przyjazdem i ubezpieczeniem zespołu teatralnego finansuje instytucja delegująca. 
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V. OCENA I NAGRODY  

 

1. Wszystkie spektakle prezentowane na Przeglądzie oceni powołana przez Organizatorów Komisja Artystyczna,  

w skład której wejdą aktorzy lalkarze, reżyserzy teatru lalkowego, konstruktorzy lalek. 

2. Komisja Artystyczna przyzna nagrody rzeczowe i finansowe: 

 Wielkie Narody Zająca Poziomki w kategoriach – teatry dziecięce i młodzieżowe   

 Nagrodę Poziomkowego Lasu w kategorii – teatry najmłodszych 

oraz nominuje spektakl do udziału w spotkaniu finałowym Festiwalu Teatrów Dzieci i Młodzieży BAJDUREK  

w Nowym Sączu. 

3. Werdykt Komisji Artystycznej jest ostateczny. 

4. Komisja Artystyczna omówi prezentowany spektakl z jego reżyserem. 

 

 

 

VI. UWAGI KOŃCOWE 

 

1. Ostateczna interpretacja Regulaminu Przeglądu, a także rozstrzyganie kwestii spornych przysługuje 

Organizatorom. 

2. Informacji o Przeglądzie udzielają: 

 Ilona Stanaszek – koordynator Przeglądu tel. 18 534 06 89, i.stanaszek@mcksokol.pl  

 Gminne Centrum Kultury w Żabnie tel. 14 645 66 79 /w sprawach technicznych/ 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 

1. Zespoły zgłaszają do udziału w Przeglądzie spektakle, do których mają pełne prawo rozporządzania, które 

są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i nie naruszają praw osób trzecich, w szczególności praw 

autorskich i praw osobistych. 

 

2. Zgłaszający spektakl do udziału w Przeglądzie oświadcza, że osoby występujące w spektaklu wyraziły zgodę 

na publikację swojego wizerunku. 

  

3. Zgłaszający ponosi całkowitą i niczym nieograniczoną odpowiedzialność z tytułu jakichkolwiek roszczeń 

osób trzecich kierowanych wobec Organizatora, a powstałych w związku z prezentowanym na Przeglądzie 

spektaklem i zawartych w nim treści oraz za ewentualne naruszenie praw osób trzecich, w tym także za 

wykorzystanie bez zgody opiekuna prawnego wizerunku osoby małoletniej. 

 

4. Uczestnicy przenoszą nieodpłatnie na Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu i Gminne 

Centrum Kultury w Żabnie swoje prawa majątkowe do artystycznych wykonań zaprezentowanych podczas  

36. Małopolskiego Przeglądu Teatrów Lalkowych o Wielką Nagrodę Zająca Poziomki w Żabnie, w celu 

wykorzystania ich przez MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu i Gminne Centrum Kultury w Żabnie w sposób 

nieograniczony terytorialnie i czasowo na następujących polach eksploatacji: utrwalania (zapisu)  

we wszelkich możliwych formach jak: fotografia, audio, video; zwielokrotnienia na wszelkich nośnikach 

dźwięku i obrazu; wprowadzenia do obrotu; wprowadzenia do pamięci komputera oraz sieci Internet; 

publicznego odtwarzania, wyświetlania; najmu i dzierżawy; nadawania bezprzewodowego, przewodowego, 

satelitarnego oraz reemisji i retransmisji. 

 

5. Uczestnicy Przeglądu udzielają Organizatorom zezwolenia na rozpowszechnianie swojego wizerunku 

utrwalonego za pomocą wszelkich technik audiowizualnych i nagraniowych w związku z udziałem  

w Przeglądzie. 

 

6. Uczestnicy podają dane osobowe w związku z udziałem w Przeglądzie dla potrzeb niezbędnych do realizacji 

wydarzenia oraz prowadzonej działalności kulturalnej i promocyjnej MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu oraz 

Gminnego Centrum Kultury w Żabnie, w tym w celu umieszczania ich na stronach internetowych 

Organizatorów. 

 

7. Administratorem danych osobowych jest Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ z siedzibą w Nowym Sączu,  

tel. 18 4482610, e-mail: kontakt@mcksokol.pl. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych 

przez MCK SOKÓŁ w Nowy Sączu znajdują się pod adresem https://mcksokol.pl/ochrona-danych-

osobowych oraz w siedzibie administratora. 
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