REGULAMIN
§1
Lubuskie Spotkania Jasełkowe

1. Lubuskie Spotkania Jasełkowe są elementem Programu Promocji Twórczości
Dzieci i Młodzieży PRO ARTE 2023, realizowanego w województwie lubuskim
zwanego dalej PRO ARTE 2023.
2. Cele Lubuskich Spotkań Jasełkowych:
1) Prezentacja różnorodnych widowisk związanych tematycznie z obrzędami
i
zwyczajami
okresu
Bożego
Narodzenia
oraz
podtrzymywanie
i upowszechnianie tej tradycji.
2) Tworzenie warunków do rekonstruowania i kontynuacji obrzędów, zwyczajów
ludowych oraz wykorzystania ich jako źródła inspiracji w działalności artystycznowychowawczej, dydaktycznej i pedagogicznej.
Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

§2

1. PRO ARTE 2023 – należy przez to rozumieć wydarzenia organizowane
w ramach Programu Promocji Twórczości Dzieci i Młodzieży PRO ARTE
w zakresie jego poszczególnych części: Lubuski Konkurs Recytatorski, Lubuski
Festiwal Piosenki, Lubuska Gala Teatralna, Lubuska Gala Taneczna, Lubuski
Konkurs Plastyczny, Lubuski Konkurs Fotograficzny.. Ich celem jest diagnoza,
integracja i promocja najciekawszych zjawisk kulturowych amatorskiego ruchu
artystycznego oraz integracja podmiotów współrealizujących program.
2. Lubuskich Spotkaniach Jasełkowych – należy przez to rozumieć cykl
prezentacji
różnorodnych
widowisk
związanych
tematycznie
z obrzędami i zwyczajami okresu Bożego Narodzenia oraz podtrzymywanie
i upowszechnianie tej tradycji.
W przypadku nadal trwającej pandemii wirusa SARS-CoV-2 Regionalne Centrum
Animacji Kultury przewiduje realizację Lubuskich Spotkań Jasełkowych w formule
hybrydowej.
3. Operatorze Programu – Regionalne Centrum Animacji Kultury w Zielonej
Górze, ul. Sienkiewicza 11, 65-431 Zielona Góra. Pełni on nadzór nad
programowym kształtem Lubuskich Spotkań Jasełkowych.
4. Elektronicznym formularzu zgłoszeniowym – link do elektronicznego
formularza zgłoszeniowego zamieszczony na stronie Operatora Programu
(www.rcak.pl/pro-arte/ ).
5. Uczestnikach
uczniowie
przedszkoli
oraz
szkół
podstawowych
z województwa lubuskiego
tworzący grupy kolędnicze, herodowe, teatry
jasełkowe,
przedstawienia
"szopkowe"
lub
współczesne
widowiska
bożonarodzeniowe.
6. Opiekunie – osoba pełnoletnia odpowiedzialna za Uczestników określonych
w niniejszym paragrafie ust. 7.
7. Reprezentującym – osoba umocowana do kontaktu w imieniu Uczestników.
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8. Radzie Artystycznej wydarzenia konkursowego – zespół ekspertów
powołany przez Operatora Programu do przyznania tytułu Laureata oraz
wyróżnień Uczestnikom jednoetapowego wydarzenia konkursowego.
9. Placówce delegującej Uczestnika – instytucja patronująca/wspierająca
Uczestników Lubuskich Spotkań Jasełkowych, np. szkoła, dom kultury,
stowarzyszenie, itp., zgłaszająca Uczestnika
10. Jednoetapowym wydarzeniu konkursowym – prezentacje Uczestników
z przedszkoli i szkół podstawowych województwa lubuskiego tworzących grupy
kolędnicze, herodowe, teatry jasełkowe, przedstawienia "szopkowe" lub
współczesne widowiska bożonarodzeniowe.
11. Wyróżnieniach – uhonorowanie Uczestników za szczególne walory artystyczne
prezentowanego spektaklu.
12. Laureatach – Finalista, który otrzymał nagrodę przewidzianą w regulaminie.
Miejsce uznane za wysokie.
13. Protokole - to dokument sporządzony na koniec jednoetapowego wydarzenia
konkursowego zawierający informacje o zdobytych tytułach Laureata
i wyróżnienia / przyznanych nagrodach i wyróżnieniach.
14. Ewidencji – to dokument sporządzony na koniec jednoetapowego wydarzenia
konkursowego zawierający zestawienie liczbowe Uczestników biorących udział w
Lubuskich Spotkaniach Jasełkowych.
15. Widowiskach – przygotowane przez Uczestników spektakle, prezentowane
w ramach działania określonego w niniejszym paragrafie ust. 2.
16. Formuła on-line- należy przez to rozumieć realizację
jednoetapowego
wydarzenia konkursowego za pomocą Internetu.
17. Formuła hybrydowa – należy przez ro rozumieć realizację w formie łączonej –
tradycyjnej i online.

§3
Adresaci
1. Konkurs jest imprezą otwartą dla przedszkoli oraz uczniów szkół podstawowych
z województwa lubuskiego. Realizowany jest w czterech kategoriach wiekowych:
1) I kategoria wiekowa (przedszkola);
2) II kategoria wiekowa (klasy I-III szkoły podstawowej);
3) III kategoria wiekowa (klasy IV-VI szkoły podstawowej);
4) IV kategoria wiekowa (klasy VII i VIII szkoły podstawowej);
2. Dla osób (dzieci i młodzieży) pełnosprawnych oraz z niepełnosprawnościami
(zarówno fizycznymi, jak i umysłowymi) obowiązuje wspólna kategoria wiekowa.
§4
Zasady organizacyjne

1. W przypadku organizacji wydarzenia w formule tradycyjnej - wstęp dla
publiczności jest bezpłatny.
2. Operator Programu zastrzega sobie prawo do zmian formuły przeprowadzenia
jednoetapowego wydarzenia konkursowego.
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3. Operator Programu zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu

w każdym momencie.
4. Zadaniem Operatora Programu Lubuskich Spotkań Jasełkowych jest:
1) Promocja i popularyzacja Lubuskich Spotkań Jasełkowych.
2) Zapewnienie konsultacji z Radą Artystyczną.
5. W przypadku organizacji wydarzenia w formule tradycyjnej - Uczestnicy
przyjeżdżają na koszt własny lub Placówki delegującej Uczestników.
6. Jednoetapowe wydarzenie konkursowe Lubuskich Spotkań Jasełkowych odbędzie
się 17 stycznia 2023 r. w Centrum Kreatywnej Kultury w Zielonej Górze, ul.
Sienkiewicza 11.

§5
Zgłoszenie uczestnictwa
1. Prawo do uczestnictwa w Lubuskich Spotkaniach Jasełkowych mają grupy
składające się z dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów szkół podstawowych
z województwa lubuskiego określonych w §2 ust. 5.
2. Reprezentujący, który chce zgłosić Uczestników jest zobowiązany do wypełnienia i
wysłania: elektronicznego formularza zgłoszeniowego (określony w §2 ust. 4).
Obowiązkowe jest wypełnienie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz
przetwarzanie danych wizerunkowych przed, w trakcie i po realizacji Lubuskich
Spotkań Jasełkowych i PRO ARTE 2023 według obowiązujących przepisów RODO
na podstawie osobnej zgody zamieszczonej na stronie internetowej Operatora
Programu (www.rcak.pl/pro-arte/spotkania-grup-jaselkowych/), /ZAŁĄCZNIK nr
2. – Zgoda Reprezentującego/.
3. Do wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz przetwarzanie
danych wizerunkowych przed, w trakcie i po realizacji Lubuskich Spotkań
Jasełkowych i PRO ARTE 2023 według obowiązujących przepisów RODO na
podstawie osobnej zgody zamieszczonej na stronie internetowej Operatora
Programu (www.rcak.pl/pro-arte) zobowiązani są rodzice lub pełnoprawni
opiekunowie Uczestnika /ZAŁĄCZNIK nr 3. – Zgoda Uczestnika/udziela i wypełnia
rodzic lub opiekun prawny. Załącznik nr 2 lub nr 3 Reprezentujący zobowiązany
jest dostarczyć do Operatora najpóźniej w dniu występu Uczestnika przed jego
prezentacją na scenie, bądź załączyć w formie scanu do Elektronicznego
formularza zgłoszeniowego.
4. W przypadku gdy Reprezentujący i/lub Uczestnicy nie wyrażą zgody określonej
w
niniejszym
paragrafie
ust.
2
i
3
tracą
prawo
do
udziału
w jednoetapowym wydarzeniu konkursowym

§6
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Warunki uczestnictwa
1. Do jednoetapowego wydarzenia konkursowego mogą być zgłoszone Widowiska,
które odpowiadają następującym warunkom:
1) Opowiadają o Bożym Narodzeniu lub są związane tematycznie
z obrzędami i zwyczajami tego okresu/ święta;
2) Nie przekraczają 30 min;
3) Wykluczają użycie mikrofonów podczas gry scenicznej, jednak korzystanie
z
nich
jest
możliwe
tylko
w
uzasadnionych
przypadkach,
tj. nagłośnienie solisty/tki, chóru, zespołu muzycznego;
4) Nie były prezentowane w poprzednich edycjach Lubuskich Spotkań
Jasełkowych;
§7
Nagrody
1. Na etapie jednoetapowego wydarzenia konkursowego Operator Programu
ufunduje nagrodę pieniężną dla Laureatów.
2. Operator Programu informuje, że w przypadku pozyskania sponsorów mogą oni
ufundować własne nagrody finansowe lub rzeczowe.

§8
Kryteria oceny Widowisk i Rada Artystyczna
1. Jednoetapowe wydarzenie konkursowe Lubuskich Spotkań Jasełkowych ocenia się
według następujących kryteriów:
1) Zgodność widowiska z elementami utrwalonymi w tradycji,
2) Oryginalność scenariusza i walory dramaturgiczne przedstawienia,
3) Zamysł inscenizacyjny, reżyseria i sprawność realizacyjna,
4) Scenografia (oprawa plastyczna, stroje, maski, rekwizyty),
5) Kultura słowa,
6) Oprawa muzyczna, w tym muzykalność i warunki głosowe Uczestników,
7) Ogólny wyraz artystyczny,
2. W skład Rady Artystycznej wchodzi 3 członków wskazanych przez Operatora
Programu.

§9
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Odpowiedzialność
1. W przypadku organizacji wydarzenia w formule tradycyjnej - odpowiedzialność za
wszelkie szkody materialne powstałe w czasie trwania widowisk lub podczas
montażu i demontażu dekoracji, wynikłe z winy występującego Uczestnika,
pokrywane będą przez danego Uczestnika lub Placówkę delegującą Uczestnika.
2. Opiekun określony w §2 ust. 6 ponosi odpowiedzialność za Uczestników
( §2 ust. 5) podczas jednoetapowego wydarzenia konkursowego.
3. W przypadku organizacji wydarzenia w formule tradycyjnej - Placówki delegujące
Uczestników lub osoby Reprezentujące powinny ubezpieczyć Uczestników na czas
pobytu i przejazdu na jednoetapowe wydarzenie konkursowe.
4. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa
i higieny pracy oraz przeciwpożarowych podczas jednoetapowego wydarzenia
konkursowego Lubuskich Spotkań Jasełkowych.
5. Operator programu nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość informacji podanych w procesie rekrutacji.
§10
Postanowienia końcowe
1. Administratorem danych osobowych Uczestników PRO ARTE 2023 są Operator
Programu oraz Placówki delegujące w obszarze swojego działania. Jednocześnie
placówki delegujące zobowiązane są do przekazania Uczestnikom informacji o
rodzaju i sposobie przetwarzania danych osobowych.
2. Klauzule informacyjne dotyczące Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych:
1) 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) W przypadku:
 Jednoetapowego wydarzenia konkursowego administratorem Pani/Pana
danych jest Operator Programu określony w §2 ust. 3.
b) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji PRO ARTE
2023 i Lubuskich Spotkań Jasełkowych na podstawie art. 6. Ust. 1 lit a-c
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
c) W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych
osobowych w Regionalnym Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze
można kontaktować się z inspektorem ochrony danych- e-mail:
iodo@rcak.pl lub pisemnie na adres siedziby: Regionalne Centrum Animacji
Kultury w Zielonej Górze, ul. Sienkiewicza 11, 65-431 Zielona Góra,
d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty
uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów
prawa,
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e) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez czas wskazany
w jednolitym wykazie akt obowiązującym w Regionalnym Centrum
Animacji Kultury.
f) 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,
g)
Pani/Pan ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
h)
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:
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, 65-057 Zielona Góra,
b) W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych
osobowych w Regionalnym Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze
można kontaktować się z inspektorem ochrony danych- e-mail:
iodo@rcak.pl lub pisemnie na adres siedziby: Regionalne Centrum
Animacji Kultury w Zielonej Górze, ul. H. Sienkiewicza 11,
65-431 Zielona Góra,
c) dane osobowe Pani/Pana dziecka będą przetwarzane w celu realizacji
PRO ARTE 2023 i Spotkań Grup Jasełkowych na podstawie art. 6. Ust. 1
lit a-c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
d) odbiorcami danych osobowych Pani/Pana dziecka
będą wyłącznie
podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie
przepisów prawa,
e) dane osobowe Pani/Pana dziecka przechowywane będą przez czas
wskazany w jednolitym wykazie akt obowiązującym w Regionalnym
Centrum Animacji Kultury.
f) 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,
g) rodzic/opiekun prawny dziecka ma prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego.
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h) 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.
3) Regionalne Centrum Animacji Kultury w celu zapewnienia bezpieczeństwa i
ochrony mienia stosuje:
a) monitoring wizyjny na terenie wokół budynku zlokalizowanego przy
ul. Sienkiewicza 11, 65-431 Zielona Góra oraz w budynku Centrum
Kreatywnej Kultury. Rejestrowanie dokonywane jest w trybie ciągłym
na 24 godz. dobę, czas przechowywania nagrań nie przekracza 30 dni,
po czym następuje nadpisanie się nagrań. Okres przechowywania
danych zgranych z dysku rejestratora ulega wydłużeniu w przypadku
ich wykorzystania w toczących się postępowaniach wynikających z
przepisów prawa – do czasu ich zakończenia. Państwa dane osobowe
(wizerunek) będą przetwarzane wyłącznie do celów, dla których zostały
zebrane i mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym do ich
przetwarzania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom
świadczącym
administratorowi
usługi
teleinformatyczne
(na podstawie umowy powierzenia).
b) dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany,
w tym również w formie profilowania.
3. Wszelkie sprawy sporne rozstrzyga Regionalne Centrum Animacji Kultury w
porozumieniu z Placówkami delegującymi.
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