REGULAMIN OGÓLNOPOLSKICH KONFRONTACJI TEATRALNYCH
P’OKOT 2020 – WYDARZENIE ON-LINE
§1
Postanowienia ogólne
1. Ogólnopolskie Konfrontacje Teatralne P’OKOT 2020 – wydarzenie on-line,
zwane dalej P’OKOT - to miejsce prezentacji najciekawszych zjawisk
teatralnych, kreacji aktorskich oraz twórczych poszukiwań aktorówamatorów skupionych w młodzieżowych i dorosłych grupach teatralnych.
2. P’OKOT służy wymianie doświadczeń, doskonaleniu warsztatu aktorskiego
oraz integracji młodzieżowego i dorosłego środowiska teatralnego.
3. P’OKOT to wydarzenie on-line transmitowane na żywo w mediach
społecznościowych Regionalnego Centrum Animacji Kultury.
4. P’OKOT to spotkanie twórców teatru, aktorów, pedagogów i artystów
inspirujące do dyskusji na temat aktywności twórczej aktorów,
instruktorów teatralnych i ludzi skupionych wokół teatru
nieprofesjonalnego.
§2
Słowniczek
1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1.1.P’OKO-cie – należy przez to rozumieć wydarzenie pn. Ogólnopolskie
Konfrontacje Teatralne P’OKOT - wydarzenie on-line, odbywające się
w dniach 11-12 grudnia 2020, w formule on-line, w mediach
społecznościowych Organizatora określonego w niniejszym paragrafie
ust.1 pkt.1.2,
1.2.Organizatorze – należy przez to rozumieć Regionalne Centrum Animacji
Kultury w Zielonej Górze, ul. Sienkiewicza 11, 65-431 Zielona Góra.
1.3.Reprezentującym – to osoba umocowana do kontaktu w imieniu
Uczestników określonych w niniejszym paragrafie ust. 1 pkt. 1.5,1.6,1.7,1.9.
1.4.Opiekunach – to osoba pełnoletnia odpowiedzialna za Uczestników
młodzieżowych i Uczestników Indywidualnych młodzieżowych określonych
w niniejszym paragrafie ust. 1. pkt 1.7 i 1.9. Opiekun może być również
Reprezentującym.
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1.5.Uczestnikach – to amatorskie młodzieżowe i dorosłe grupy teatralne,
zespoły teatralne, teatry amatorskie oraz artyści-amatorzy (indywidualni)
działający w zakresie teatru na terenie Polski zgłaszani do udziału w P’OKOcie.
1.6.Uczestnikach dorosłych – to osoby należące do amatorskiej grupy, zespołu
teatralnego, teatru amatorskiego działającego w zakresie teatru na terenie
Polski zgłaszanych na P’OKOT powyżej 18 roku życia.
1.7.Uczestnikach młodzieżowych – osoby należące do amatorskiej grupy,
zespołu teatralnego, teatru amatorskiego działającego w zakresie teatru na
terenie Polski zgłaszanych na P’OKOT w przedziale wiekowym 16-18 lat.
1.8.Uczestnikach Indywidualnych dorosłych – osoby pełnoletnie działające
w amatorskiej grupie, zespole teatralnym, teatrze amatorskim w zakresie
teatru zgłaszające na P’OKOT jednoosobową formę teatralną.
1.9.Uczestnikach Indywidualnych młodzieżowych – osoby nieletnie działające
w amatorskiej grupie, zespole teatralnym, teatrze amatorskim w zakresie
teatru w przedziale wiekowym 16-18 lat zgłaszające na P’OKOT
jednoosobową formę teatralną.
1.10.
Placówkach delegujących Uczestników – instytucja patronująca
Uczestnikom P’OKOT-u.
1.11.
Prezentacjach – spektakle teatralne przygotowane przez
uczestników prezentowane w ramach P’OKOT-u (nagrania video).
1.12.
Formularz zgłoszeniowy – elektroniczny formularz zamieszczony
na stronie Organizatora: www.rcak.pl/pokot .
1.13.
Formule on-line - rozumie się przez to realizację wydarzenia pn.
Ogólnopolskie Konfrontacje Teatralne P’OKOT - za pomocą Internetu.
1.14.
Laureatach/Wyróżnionych – Uczestnicy uhonorowani za
szczególne walory artystyczne Prezentacji podczas P’OKOT-u, którzy
otrzymają nagrodę pieniężną przewidzianą w niniejszym Regulaminie.
1.15.
Protokole – to dokument zawierający informacje o przyznanych
nagrodach i Wyróżnieniach.
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§3
Zgłoszenie uczestnictwa
1. Prawo do uczestnictwa w P’OKO-cie mają amatorskie młodzieżowe
i dorosłe grupy teatralne, zespoły teatralne oraz teatry amatorskie,
artyści-amatorzy (indywidualni) działający w zakresie teatru na terenie
Polski.
2. Reprezentujący oraz Uczestnicy Indywidualni dorośli są zobowiązani do
wypełnienia formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie
internetowej Organizatora www.rcak.pl/pokot oraz zgody na
przetwarzanie danych oraz przetwarzanie danych wizerunkowych przed,
w trakcie i po realizacji P’OKOT-u według obowiązujących przepisów
RODO na podstawie osobnej zgody zamieszczonej na stronie internetowej
Organizatora www.rcak.pl/pokot /ZAŁĄCZNIK NR 1. – Zgoda
Reprezentującego, Uczestnika Indywidualnego dorosłego/. Zgodę należy
dostarczyć Organizatorowi w formie scanu, wraz z prezentacją
(nagraniem) na adres: j.nau@rcak.pl.
3. Uczestnicy dorośli są zobowiązani do wyrażenia zgody na przetwarzanie
danych oraz przetwarzanie danych wizerunkowych przed, w trakcie i po
realizacji P’OKOT-u według obowiązujących przepisów RODO na
podstawie osobnej zgody zamieszczonej na stronie internetowej
Organizatora www.rcak.pl/pokot /ZAŁĄCZNIK NR 2. – Zgoda uczestnika
dorosłego/. Zgodę należy dostarczyć Organizatorowi w formie scanu,
wraz z prezentacją (nagraniem)na adres: j.nau@rcak.pl.
4. W imieniu Uczestników młodzieżowych i Uczestników Indywidualnych
młodzieżowych do wyrażenia zgody na przetwarzanie danych oraz
przetwarzanie danych wizerunkowych przed, w trakcie i po realizacji
P’OKOT-u według obowiązujących przepisów RODO na podstawie osobnej
zgody zamieszczonej na stronie internetowej Organizatora
www.rcak.pl/pokot zobowiązani są rodzice lub pełnoprawni opiekunowie
Uczestnika młodzieżowego, Uczestnika Indywidualnego młodzieżowego
/ZAŁĄCZNIK NR 3. – Zgoda uczestnika młodzieżowego/ Uczestnika
indywidualnego młodzieżowego/udziela i wypełnia rodzic lub opiekun
prawny. Zgodę należy dostarczyć Organizatorowi w formie scanu, wraz
z prezentacją (nagraniem) na adres: j.nau@rcak.pl.
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5. W przypadku gdy Reprezentujący, Uczestnicy indywidualni dorośli
i młodzieżowi oraz Uczestnicy dorośli i młodzieżowi nie wyrażą zgody
określonej w niniejszym paragrafie ust. 2, 3 lub 4 tracą prawo do udziału
w P’OKO-cie.
6. Nieprzekraczalny termin przyjmowania zgłoszeń (wypełnienie formularza)
upływa 4 grudnia 2020 roku o godz. 24:00.
7. Uczestników lub Reprezentujących prosi się o przysłanie Prezentacji
(nagrań video) spektakli oraz fotografii i innych materiałów promocyjnych
dotyczących spektakli na adres poczty elektronicznej: j.nau@rcak.pl
za pomocą programu WeTransfer/ZAŁĄCZNIK NR 4. - Instrukcja przesłania
plików.
8. O udziale Uczestników w P’OKO-cie decyduje kolejność zgłoszeń.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do indywidualnego zaproszenia
Uczestników.
10.Kolejność prezentacji wszystkich Uczestników ustala Organizator.
§4
Warunki uczestnictwa
1. Do przeglądu zostaną zakwalifikowani Uczestnicy według kolejności
nadsyłanych zgłoszeń spełniający kryteria niniejszego regulaminu.
2. Na P’OKOT mogą być zgłoszone Prezentacje, które odpowiadają
następującym warunkom:
1) Nie były prezentowane w poprzednich edycjach P’OKOT-u,
2) Czas trwania spektaklu nie przekracza 30 minut,
3) Prezentowane mogą być wszelkie formy teatralne z wyłączeniem
teatrów ulicznych.
3. Termin nadsyłania prezentacji (nagrań): do 7 grudnia 2020 roku,
do godz.13:00.
4. Prezentację (nagranie video) należy przesłać poprzez darmowe strony do
udostępniania plików, np. http://przeslijmi.pl/?fbclid=IwAR1uz4hAAsCpMVS
OqZM4N0vng8L3CXa3Gy1UXzqzUz59JCmagFOCFpxQz7g, lub przy pomocy
WeTransfer drogą elektroniczną na adres j.nau@rcak.pl /ZAŁĄCZNIK NR. 4 Instrukcja przesłania plików
1) Na początku Prezentacji (nagranie video) każdy uczestnik/każda grupa
powinien/na przedstawić się oraz podać repertuar.
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2) Nazwa pliku: nazwa uczestnika/grupy_nazwa Prezentacji_podmiot
reprezentujący (przykład: Nowaki_Hamlet_ Nowosolski Dom Kultury).
3) Maksymalny czas Prezentacji: 30 minut, przy czym czas przedstawienia
się grupy nie wlicza się do czasu Prezentacji (czas przedstawienia się nie
powinien przekraczać 30 sekund).
4) Prezentację można nagrać np. przy pomocy telefonu komórkowego.
5) Wytyczne do Prezentacji (nagrań video):
a) filmy w formacie *.mp4
b) w jakości min. HD 720p
c) o rozmiarze nie większym niż 1,5GB.
§5
Nagrody
1. P’OKOT ma charakter przeglądu konkursowego.
2. Organizator ufunduje nagrody pieniężne dla Laureatów/Wyróżnionych.
Nagrody przyzna powołana przez Organizatora Rada Artystyczna.
3. Każdy Uczestnik otrzyma pamiątkowy dyplom udziału w P’OKO-cie oraz
upominek.
4. Nagroda pieniężna będzie przelana na rachunek bankowy
Opiekuna/Reprezentującego, który po ogłoszeniu wyników , w ciągu 7 dni
roboczych od zakończenia P’OKOT-u (tj. do 18 grudnia 2020 roku)
zobowiązany jest przesłać pocztą elektroniczną do Organizatora (na adres
j.nau@rcak.pl) scan podpisanego oświadczenia o treści wskazanej
w ZAŁĄCZNIKU NR 5 - Oświadczenie odbioru nagrody pieniężnej. Po
otrzymaniu wypełnionego poprawnie oświadczenia Organizator przekaże
nagrodę pieniężną na podany w oświadczeniu rachunek bankowy.
Oryginał oświadczenia należy przesłać pocztą tradycyjną na adres:
Regionalne Centrum Animacji Kultury ul. Sienkiewicza 11, 65-431 Zielona
Góra, do końca 2020 roku.
5. Dyplomy zostaną przesłane przez Organizatora drogą elektroniczną na
wskazany w formularzu adres e- mail Uczestnika oraz w wersji papierowej
pocztą tradycyjną wraz z upominkiem na wskazany w formularzu adres
Uczestnika.
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§6
Postanowienia końcowe
1. Biorąc udział w P’OKO-cie, Uczestnicy wyrażają zgodę na zastosowanie się
do niniejszego regulaminu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego reprodukowania
wykonanych zdjęć w celach reklamowych (w prasie, telewizji, katalogach,
plakatach, wystawach oraz we wszelkich wydawnictwach).
3. Klauzule informacyjne dotyczące Rozporządzenia o Ochronie Danych
Osobowych:
1) Uczestnicy dorośli, Uczestnicy indywidualni dorośli, Reprezentujący:
Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 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) informuję, iż:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Organizator:
Regionalne Centrum Animacji Kultury z siedzibą przy ul.
Sienkiewicza 11, 65-431 Zielona Góra.
b) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji
P’OKOT-u na podstawie art. 6. Ust. 1 lit a-c ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych
c) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty
uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie
przepisów prawa,
d) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą zgodnie
z jednolitym wykazem akt obowiązującym w Regionalnym Centrum
Animacji Kultury,
e) Pani/Pan posiada prawo do: żądania od administratora dostępu do
treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, prawo do
przenoszenia swoich danych, prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem,
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f) Pani/Pan ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
g) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w zakresie ujętym w
formularzu zgłoszeniowym, do których podania osoba, której dane
dotyczą jest zobowiązana, a w pozostałym zakresie jest
dobrowolne.
2) Uczestnicy młodzieżowi, Uczestnicy indywidualni młodzieżowi,
Opiekun/Reprezentujący:
Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 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) informuję, iż:
a) administratorem danych osobowych Pani/Pana dziecka jest
Organizator: Regionalne Centrum Animacji Kultury z siedzibą przy
ul. Sienkiewicza 11, 65-431 Zielona Góra,
b) dane osobowe Pani/Pana dziecka będą przetwarzane w celu
realizacji P’OKOT-u na podstawie art. 6. Ust. 1 lit a-c ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych,
c) odbiorcami danych osobowych Pani/Pana dziecka a będą wyłącznie
podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na
podstawie przepisów prawa,
d) dane osobowe Pani/Pana dziecka przechowywane będą przez okres
2 lat,
e) rodzic/opiekun prawny dziecka posiada prawo do: żądania od
administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo
do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich
danych, prawo do przenoszenia swoich danych, prawo do cofnięcia
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem,
f) rodzic/opiekun prawny dziecka ma prawo wniesienia skargi do
organu nadzorczego,
g) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w zakresie ujętym
w formularzu zgłoszeniowym, do których podania osoba, której
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dane dotyczą jest zobowiązana, a w pozostałym zakresie jest
dobrowolne.
4. Organizator zastrzega sobie prawa do zmiany regulaminu w trakcie jego
obowiązywania.
5. Organizator zawiadamia, że osobami wyznaczonymi do kontaktu
w sprawie P’OKOT-u są p. Magda Mądry, e-mail: m.madry@rcak.pl oraz
Joanna Nau, e-mail: j.nau@rcak.pl
Biuro Organizacyjne Ogólnopolskich Konfrontacji Teatralnych P’OKOT:
Regionalne Centrum Animacji Kultury
ul. Henryka Sienkiewicza 11,
65-431 Zielona Góra tel. 502 111 358
e-mail: j.nau@rcak.pl
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