
XIV Dziecięcy Festiwal „Przedszkolada” 

Regulamin 
 

1. Organizatorem XIV Dziecięcego Festiwalu „Przedszkolada” jest: 

 Rada i Zarząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy 

 Dom Kultury „Włochy” 

 

2. Festiwal odbędzie się 15 maja 2019 r w Okęckiej Sali Widowiskowej  

przy ul. 1 Sierpnia 36 A.  

 

3. Do udziału w  Festiwalu zapraszamy wyłącznie zespoły z przedszkoli publicznych 

mieszczących się na terenie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy 

 

4. Cele Festiwalu 

 edukacja przez zabawę 

 popularyzacja aktywności kulturalnej 

 wymiana doświadczeń kadry pedagogicznej 

 wspieranie rozwoju dzieci przez działalność kulturalną 

 

5. Festiwal obejmuje Przegląd Grup Teatralnych 

 

o Przegląd otwarty jest na całe spektrum form teatralnych m.in. małe formy teatralne 

(inscenizacje, teatry lalek, teatry cieni itd.) teatry jednego wiersza, wywiedzione ze 

słowa (dowolny repertuar, wiersz lub jego fragment, collage tekstów), inne. 

o Do przeglądu można przygotować inscenizację utworu poetyckiego z rozpisaniem 

na role (jeden utwór przygotowuje i wykonuje kilku wykonawców) 

o Forma prezentacji może łączyć słowo mówione ze śpiewem, dźwiękiem, 

rekwizytem i ruchem scenicznym. Użycie rekwizytów czy scenografii powinno 

być bezwzględnie uzasadnione treścią przekazu. 

o Opracowany utwór poetycki powinien być dziełem znanym i wcześniej 

publikowanym w języku polskim, dostosowanym do wieku wykonawców oraz do 

ich możliwości interpretacyjnych. 

o Zespoły prezentują się na nagłośnionej scenie. Użycie dodatkowych mikrofonów 

powinno mieć uzasadnienie.  

o Łączny czas na montaż i demontaż scenografii do 20 min. 
 

o W ocenie prezentacji pod uwagę będą brane: 

 Dobór repertuaru do możliwości wykonawców 

 Scenariusz i reżyseria 

 Kultura słowa 

 Ruch sceniczny 

 Celowość użycia kostiumów, scenografii, muzyki 

 

Uwaga: 

W przypadku korzystania z półplaybacku, wymagane są nagrania wyłącznie na płycie 

CD w formacie dźwięku AUDIO CD z załączonym opisem i konspektem występu 

dla realizatora dźwięku i operatora świateł 

  



6. Informacje o festiwalu udzielane są pod nr telefonu 22 863 73 23  

lub mailem: konkursy@dkwlochy.pl 

 

7. Komplet dokumentów zawierający: 

- Zbiorowe zgłoszenie przedszkola 

- Karty zgłoszeń 

- Zgody na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku 

opiekunów grup 

- Zgody rodziców na wykorzystanie wizerunku dzieci 

prosimy dostarczyć do 26 kwietnia 2019 r do godz. 16:00 pod adres: 

Dom Kultury „Włochy”, 02-479 Warszawa, ul. Bolesława Chrobrego 27,  

pokój nr 1 lub drogą elektroniczną: konkursy@dkwlochy.pl 

 

8. Informacje o dokładnym terminie i miejscu prezentacji dostępne będą na stronie 

internetowej Domu Kultury „Włochy” www.dkwlochy.pl od 10 maja 2019 r. 

Opublikowane grafiki nie podlegają zmianie. 

 

9. Prosimy, aby wszystkie zespoły biorące udział w przeglądzie zgłaszały się do 

biura organizacyjnego „Przedszkolady” do godz. 9:00 , co zapewni możliwość 

przeprowadzenia animacji z wszystkimi dziećmi. 

 

10. Zgłoszone zespoły powinny mieć odpowiednią liczbę opiekunów gwarantujących 

porządek i bezpieczeństwo podopiecznym 

 

11. Wszyscy uczestnicy festiwalu otrzymują drobne upominki 

 

12. Ze względów organizacyjnych prosimy o przesunięcie godziny wydawania 

obiadów (wręczenie upominków nastąpi po obejrzeniu wszystkich prezentacji 

danego dnia) 

 

13. Prosimy opiekunów grup o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych 

osobowych w tym wykorzystanie wizerunku (prośba uzasadniona jest m.in. 

przygotowaniem dyplomów/podziękowań dla nauczycieli i osób przygotowujących 

dzieci do prezentacji oraz wykonaniem zdjęć grupowych podczas wręczania 

upominków zespołom) prosimy także o pozyskanie zgody rodziców/opiekunów 

prawnych na wykorzystanie wizerunku dzieci. Podanie danych i wyrażenie zgody 

na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w  festiwalu. 

Osoba zgłaszająca zespół do konkursu jest zobowiązana zapoznać opiekuna grupy 

oraz osobę przygotowującą wykonawców z regulaminem konkursu oraz z informacją 

o zasadach przetwarzania danych osobowych. 

 

14. Złożenie zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu festiwalu 
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Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych 
 

Administrator danych 
Dom Kultury „Włochy”,  

ul. Bolesława Chrobrego 27, 02-479 Warszawa,  

tel. 22 863 73 23, email dkw@dkwlochy.pl 

Dane kontaktowe 

inspektora ochrony danych 
email: iod@dkwlochy.pl 

Prawa, które przysługują 

osobom, których dane 

dotyczą 

Prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia bądź 

ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz 

prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.  

Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych (uodo.gov.pl). 

Korzystanie z tych uprawnień odbywa się na warunkach i na zasadach 

określonych w Ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (RODO).  

W przypadku osoby niepełnoletniej prawa te mogą być wykonywane 

przez rodzica lub opiekuna prawnego tej osoby.  

Odbiorcy lub kategorie 

odbiorców danych 

Podmioty, które przetwarzają dane na zlecenie Domu Kultury, w celu i 

w zakresie określonym przez Dom Kultury.  

Inne kategorie odbiorców danych mogą być wskazane poniżej, 

oddzielnie dla poszczególnych czynności przetwarzania. 

 

I. Przetwarzanie danych osobowych podanych w zgłoszeniu do konkursu 

Cel przetwarzania 
Dane opiekuna grupy, osoby przygotowującej wykonawców oraz 

rodziców i opiekunów prawnych zbierane są i przetwarzane w celu 

organizacji konkursu. 

Podstawa prawna Uzasadniony prawnie interes administratora danych, jakim jest sprawne 

zorganizowanie konkursu.  

Dobrowolność lub 

obowiązek podania danych 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne, aby zespół 

mógł wziąć udział w konkursie (w przypadku opiekuna grupy) lub 

niezbędne do wyrażenia zgody na rozpowszechnianie wizerunku 

(w przypadku rodziców/opiekunów prawnych). 

Odbiorcy lub kategorie 

odbiorców danych 

Imiona, nazwiska i podpisy rodziców/opiekunów prawnych będą 

udostępnione innym rodzicom/opiekunom prawnym dzieci z tego 

samego zespołu. 

Okres przechowywania 

danych lub kryteria 

ustalania tego okresu 

Dane zostaną usunięte w terminie 1 roku od rozstrzygnięcia konkursu, 

pod warunkiem, że nie istnieją przesłanki do ich dalszego 

przechowywania i przetwarzania np. potrzeba ustalenia, dochodzenia 

lub obrony roszczeń w związku z konkursem lub potrzeba 

udokumentowania zgody na rozpowszechnianie wizerunku. 
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II. Przetwarzanie wizerunków uczestników konkursu  

 

Cel przetwarzania 

W trakcie konkursu mogą być wykonywane fotografie i nagrania wideo w celu 

dokumentowania i promowania konkursu oraz dokumentowania działalności 

Domu Kultury i promowania jej, w tym fotografie i nagrania zawierające dane 

osobowe w formie wizerunku uczestników.  

Podstawa prawna 

Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony prawnie interes Domu 

Kultury, którym jest potrzeba dokumentowania prowadzonej działalności oraz 

dążenie do zaspakajania potrzeb mieszkańców dzielnicy i innych osób 

zarówno w zamiarze informowania o prowadzonej działalności jak i 

zachęcania do udziału w niej.  

Rozpowszechnianie fotografii i nagrań wideo, które – na mocy ustawy o 

prawie autorskim i prawach pokrewnych – wymaga uzyskania zezwolenia, 

odbywa się w oparciu o wyrażoną odrębnie zgodę rodzica lub opiekuna 

prawnego dziecka, którego wizerunek jest uwidoczniony na fotografii lub 

nagraniu.  

Zwracamy uwagę na fakt, że nie każde rozpowszechnianie fotografii i nagrań 

wideo zawierających wizerunek osoby wymaga takiej zgody (art. 81 §2 ust.2 

ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych). 

Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku jest dobrowolna, można ją wycofać w 

każdym czasie ale nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania 

dokonanego do czasu wycofania zgody. W przypadku fotografii i nagrań 

wideo z występów zespołowych brak zgody dotyczącej choćby jednego 

członka zespołu może oznaczać brak możliwości rozpowszechniania fotografii 

i nagrań wideo tego zespołu. 

Zgodę na rozpowszechnianie wizerunku można wycofać wysyłając 

wiadomość na adres poczty elektronicznej Domu Kultury lub Inspektora 

Ochrony Danych, podając nazwę konkursu, imię i nazwisko rodzica lub 

opiekuna prawnego oraz wskazując fotografie lub nagrania wideo 

i uwidoczniony na nich wizerunek, którego dotyczy wycofanie zgody.  

Dobrowolność lub 

obowiązek podania danych 

Dane osobowe w formie wizerunku mogą być zbierane i przetwarzane bez 

czynnego udziału osoby, którą ten wizerunek przedstawia.  

Dom Kultury dokłada starań, aby rozpowszechniane fotografie lub nagrania 

nie przedstawiały żadnej z uwidocznionych na nich osób w sposób 

niekorzystny, naruszający jej dobre imię czy dobre obyczaje.  

Osoby, które mimo to nie chcą, aby utrwalano lub rozpowszechniano 

wizerunek ich dziecka prosimy o kontakt z osobą koordynującą konkurs lub 

fotografem. Zgłaszane życzenia nieutrwalania lub nierozpowszechniania 

wizerunku danej osoby będą honorowane, o ile nie uniemożliwi to 

sporządzenia fotografii lub nagrań do celów dokumentalnych. 

Odbiorcy lub kategorie 

odbiorców danych 

Podmioty, które przetwarzają je na zlecenie Domu Kultury w celach i w 

zakresie określonym przez Dom Kultury m.in. fotografowie, usługodawcy 

świadczący usługi hostingu serwisu www, usługodawcy świadczącym usługi 

informatyczne itp. 

Należy mieć na uwadze, że rozpowszechnienie danych w formie wizerunku w 

serwisie www lub w mediach społecznościowych oznacza możliwość dostępu 

do nich na całym świecie, w tym w krajach które nie zapewniają ochrony 

danych osobowych na poziomie takim, jak w Unii Europejskiej. 

Okres przechowywania 

danych lub kryteria 

ustalania tego okresu 

Fotografie i nagrania wideo zawierające wizerunki osób zostaną usunięte po 5 

latach od dnia utrwalenia, za wyjątkiem tych, które zostaną zachowane do 

celów archiwalnych w interesie publicznym. 



XIV Dziecięcy Festiwal „Przedszkolada” 

zgoda na rozpowszechnianie wizerunku 

(dotyczy dzieci) 

 

 

…………………………………………. 

miejscowość, data 

 

 

Nazwa zespołu 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Wyrażamy zgodę na rozpowszechnianie wizerunków naszych dzieci na zdjęciach 

i nagraniach wideo zarejestrowanych podczas XIV Dziecięcego Festiwalu „Przedszkolada”, 

na stronie internetowej Domu Kultury „Włochy”, w profilach Domu Kultury „Włochy” 

w mediach społecznościowych, w prasie i telewizji. 

 

Potwierdzamy, że zapoznaliśmy się z regulaminem konkursu, w tym z informacją o zasadach 

przetwarzania danych osobowych i akceptujemy jego postanowienia. Tegulamin jest dostępny 

pod adresem https://dkwlochy.pl/index.php/konkursy-i-festiwale-dkw/aktualne-konkursy-i-

festiwale i w Domu Kultury „Włochy”. 

 

Przyjmujemy do wiadomości, że wizerunki będą wykorzystywane tylko i wyłącznie w celu 

promocji i dokumentowania działalności Domu Kultury „Włochy” oraz promocji 

i dokumentowania ww. konkursu. 

 

Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Brak zgody nie wyklucza możliwości rozpowszechniania 

fotografii i nagrań wideo, do których stosuje się art.81 ust.2 ustawy o prawie autorskim 

i prawach pokrewnych. 

 
Dane rodziców/opiekunów prawnych 
 

Imię i nazwisko:………………………………………..……… Podpis …………………………… 

 

Imię i nazwisko:………………………………………..……… Podpis …………………………… 

 

Imię i nazwisko:………………………………………..……… Podpis …………………………… 

 

Imię i nazwisko:………………………………………..……… Podpis ……………………………  

 

Imię i nazwisko:………………………………………..……… Podpis …………………………… 

 

Imię i nazwisko:………………………………………..……… Podpis ……………………………  

 

Imię i nazwisko:………………………………………..……… Podpis …………………………… 

 

 

 

Strona -1 

 

https://dkwlochy.pl/index.php/konkursy-i-festiwale-dkw/aktualne-konkursy-i-festiwale
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Imię i nazwisko:………………………………………..……… Podpis …………………………… 

 

Imię i nazwisko:………………………………………..……… Podpis …………………………… 

 

Imię i nazwisko:………………………………………..……… Podpis …………………………… 

 

Imię i nazwisko:………………………………………..……… Podpis …………………………… 

 

Imię i nazwisko:………………………………………..……… Podpis …………………………… 

 

Imię i nazwisko:………………………………………..……… Podpis …………………………… 

 

Imię i nazwisko:………………………………………..……… Podpis …………………………… 

 

Imię i nazwisko:………………………………………..……… Podpis …………………………… 

 

Imię i nazwisko:………………………………………..……… Podpis …………………………… 

 

Imię i nazwisko:………………………………………..……… Podpis …………………………… 

 

Imię i nazwisko:………………………………………..……… Podpis …………………………… 

 

Imię i nazwisko:………………………………………..……… Podpis …………………………… 

 

Imię i nazwisko:………………………………………..……… Podpis …………………………… 

 

Imię i nazwisko:………………………………………..……… Podpis …………………………… 

 

Imię i nazwisko:………………………………………..……… Podpis …………………………… 

 

Imię i nazwisko:………………………………………..……… Podpis …………………………… 

 

Imię i nazwisko:………………………………………..……… Podpis …………………………… 

 

Imię i nazwisko:………………………………………..……… Podpis …………………………… 

 

Imię i nazwisko:………………………………………..……… Podpis …………………………… 

 

Imię i nazwisko:………………………………………..……… Podpis …………………………… 

 

Imię i nazwisko:………………………………………..……… Podpis …………………………… 

 

Imię i nazwisko:………………………………………..……… Podpis …………………………… 

 

Imię i nazwisko:………………………………………..……… Podpis …………………………… 

 

Imię i nazwisko:………………………………………..……… Podpis …………………………… 

 

Imię i nazwisko:………………………………………..……… Podpis …………………………… 

 

Imię i nazwisko:………………………………………..……… Podpis …………………………… 

 
 

XIV DZIECIĘCY FESTIWAL „PRZEDSZKOLADA” ZGODA NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU 
(dotyczy dzieci) 
Strona - 2 



XIV Dziecięcy Festiwal „Przedszkolada” 

zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wykozrystanie wizerunku 

 
(dotyczy opiekunów grup) 

……………………………………… 

 miejscowość, data 

Nazwa zespołu  

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

 

Imię i nazwisko opiekuna grupy: ………………………………..…………..……… 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Dom Kultury „Włochy” w celach 

związanych z organizacją XIV DZIECIĘCEGO FESTIWALU „PRZEDSZKOLADA”, ogłoszenia 

jego laureatów oraz opublikowania informacji o uczestnikach i laureatach konkursu.  

Potwierdzam, że zapoznałam/zapoznałem się z regulaminem konkursu, w tym z informacją o zasadach 

przetwarzania danych osobowych, i akceptuję jego postanowienia. Regulamin jest dostępny pod 

adresem https://dkwlochy.pl/index.php/konkursy-i-festiwale-dkw/aktualne-konkursy-i-festiwale  

i w Domu Kultury „Włochy”. 

Podanie danych i wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w festiwalu. 

 

Podpis opiekuna grupy ……………………………………… 

 

 

 

 

Wyrażamy zgodę na rozpowszechnianie mojego wizerunku na zdjęciach i nagraniach wideo 

zarejestrowanych podczas XIV Dziecięcego Festiwalu „Przedszkolada”, na stronie 

internetowej Domu Kultury „Włochy”, w profilach Domu Kultury „Włochy” w mediach 

społecznościowych, w prasie i telewizji. 

 

Przyjmuję do wiadomości, że wizerunek będzie wykorzystany tylko i wyłącznie w celu 

promocji i dokumentowania działalności Domu Kultury „Włochy” oraz promocji 

i dokumentowania ww. konkursu. 

 

Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Brak zgody nie wyklucza możliwości rozpowszechniania 

fotografii i nagrań wideo, do których stosuje się art.81 ust.2 ustawy o prawie autorskim 

i prawach pokrewnych. 
 

 

 

 

 

 

Podpis opiekuna grupy ……………………………………… 

 

https://dkwlochy.pl/index.php/konkursy-i-festiwale-dkw/aktualne-konkursy-i-festiwale


XIV DZIECIĘCY FESTIWAL „PRZEDSZKOLADA” 

ZGŁOSZENIE ZBIOROWE PRZEDSZKOLA 
 

Ze względów organizacyjnych proszę o wypełnienie zgłoszenia zbiorowego. 

Zespół Teatralny Ilość członków zespołu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faktyczna ilość zgłoszonych dzieci 

(dane potrzebne do zakupu upominków) 

  

Liczba dzieci zgłoszonych do udziału w Przedszkoladzie nie zawsze 

stanowi sumę ilości dzieci biorących udział w  przedstawieniu – może się 

zdarzyć, że część dzieci występuje w więcej niż jednym przedstawieniu, a 

tym samym zawyża ogólną liczebność zgłoszonych dzieci. 

 

 

 

 

 

 

 .............................................................                     ........................................................ 

miejscowość, data                                                                     pieczątka placówki 



XIV DZIECIĘCY FESTIWAL „PRZEDSZKOLADA” 

PRZEGLĄD TEATRALNY 
 

KARTA ZGŁOSZENIA - /PROSZĘ WYPEŁNIĆ PISMEM DRUKOWANYM/ 

I. Nazwa zespołu 

 

.................................................................................................................................................................... 

II. Ilość członków zespołu........................................................................................................... 

III. Dokładny adres, telefon, nr faksu i adres e-mail placówki delegującej/pieczątka: 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

IV.  Tytuł przedstawienia............................................................................................................................ 

Autor tekstu................................................................................................................................................ 

Reżyseria .................................................................................................................................................... 

Scenariusz................................................................................................................................................... 

Scenografia................................................................................................................................................. 

Muzyka ...................................................................................................................................................... 

V. Czas trwania  ………................................................... 

VI. Sposób nagłośnienia, ewentualne instrumenty wymagające nagłośnienia  (patrz karta realizatora dźwięku) 

VII.  Imię, nazwisko, oraz telefon kontaktowy opiekuna grupy 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

VIII. Zgody wszystkich rodziców na fotografowanie zespołu  Tak   Nie 

IX. Karty zgłoszeń prosimy dostarczyć do 26 kwietnia 2019 r. do godz. 16:00 pod adres: 

Dom Kultury „Włochy” ul. Bolesława Chrobrego 27, 02 479 Warszawa, pokój nr 1 

X. Regulaminy festiwalu oraz karty zgłoszeń są dostępne na stronie www.dkwlochy.pl  

Złożenie zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu festiwalu. 

 

 

.............................................................                        ........................................................ 

miejscowość, data                                                                  pieczątka placówki 

http://www.dkwlochy.pl/


PROSZĘ WYPEŁNIĆ PISMEM DRUKOWANYM  

ODPOWIEDNIE POLA ZAZNACZYĆ X 

 

 

 

KARTA DLA REALIZATORA DŹWIĘKU 
 

Dziecięcy Festiwal „Przedszkolada” 

 
Nazwa Zespołu: …………………………………………………………………………………… 

 

Przedszkole : ……………………………………………………………………………………… 

 
 

 RODZAJ INSTRUMENTU ....................................... LINIA               MIKROFON  

 

 RODZAJ INSTRUMENTU ....................................... LINIA               MIKROFON 

  

 RODZAJ INSTRUMENTU ....................................... LINIA               MIKROFON 

  

 RODZAJ INSTRUMENTU ....................................... LINIA               MIKROFON 

 

 RODZAJ INSTRUMENTU ....................................... LINIA               MIKROFON  

 

 

 

UWAGI DOTYCZĄCE WYSTĘPU (np. dzieci wchodzą „na muzyce” , muzyka po ustawieniu 

dzieci na scenie, ilość statywów itp.) 
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