
 

 

MAŁOPOLSKI PRZEGLĄD TEATRÓW LALKOWYCH 
            o WIELKĄ NAGRODĘ ZAJĄCA POZIOMKI 

               Żabno, 21 marca 2019 r. 
 
 
 
 
 
ORGANIZATORZY 
Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu - Biuro Organizacyjne w Tarnowie 
Gminne Centrum Kultury w Żabnie 
 
CELE 

 prezentacja i promocja twórczości dziecięcych i młodzieżowych teatrów lalkowych 

 inspirowanie poszukiwań repertuarowych, środków ekspresji scenicznej oraz różnorodnych form inscenizacyjnych w obszarze teatru lalkowego 

 wymiana doświadczeń artystycznych i wzbogacanie warsztatu metodycznego instruktora teatralnego 

 wytypowanie zespołu teatralnego do udziału w finale Festiwalu Teatrów Dzieci i Młodzieży BAJDUREK w Nowym Sączu 
 
ZASADY OGÓLNE PRZEGLĄDU 

1. Małopolski Przegląd Teatrów Lalkowych o Wielką Nagrodę Zająca Poziomki jest adresowany do dziecięcych i młodzieżowych teatrów lalkowych  
z województwa małopolskiego. 

 
2. W Przeglądzie mogą występować teatry lalkowe skupiające dzieci i młodzież do 16 lat działające w przedszkolach, szkołach podstawowych, 

stowarzyszeniach teatralnych oraz instytucjach kultury. 
 
3. 34. Małopolski Przegląd Teatrów Lalkowych o Wielką Nagrodę Zająca Poziomki odbędzie się 21 marca 2019 r. w Gminnym Centrum Kultury  

w Żabnie, ul. Jagiełły 16. 
 
4. Przedstawienia teatralne oceni Komisja Artystyczna powołana przez organizatora. 

Wprowadza się podział teatrów lalkowych na trzy kategorie: 

  teatry przedszkolne od 3 do 6 lat 

  teatry dziecięce od 7 do 12 lat 

  teatry młodzieżowe od 13 do 16 lat 
 
5. Komisja Artystyczna przyzna: 

 statuetki - Zająca Poziomki 

 nagrody finansowe 

 wytypuje teatr lalkowy do udziału w spotkaniu finałowym Festiwalu Teatrów Dzieci i Młodzieży BAJDUREK w Nowym Sączu w dniach  
11 -13 czerwca 2019 r. 

 
6. Decyzje Komisji są ostateczne. 
 
7. Komisja Artystyczna po obejrzeniu wszystkich przedstawień spotka się z opiekunami artystycznymi zespołów i omówi prezentowane spektakle. 
 
8. Zostanie powołane jury dziecięce, które przyzna swoją nagrodę. 
 
9. Czas trwania spektaklu od 20 do 35 min! 
 
10. Zespoły nie mogą prezentować spektakli z poprzednich Przeglądów. 
 
11. Koszty związane z przyjazdem i ubezpieczeniem zespołu teatralnego pokrywa instytucja delegująca. 
 
12. Organizatorzy zapewniają wszystkim uczestnikom Przeglądu poczęstunek. 

 
Zespoły zainteresowane udziałem w Przeglądzie przesyłają karty zgłoszenia teatru lalkowego do dnia 4 marca 2019 roku na adres: 

Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ - Biuro Organizacyjne w Tarnowie, Rynek 16, 33-100 Tarnów; lub mailem: i.stanaszek@mcksokol.pl 
 

 
KLAUZULA DOTYCZĄCA AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH, WIZERUNKU I DANYCH OSOBOWYCH 
1. Uczestnicy przenoszą nieodpłatnie na MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu swoje autorskie prawa majątkowe do artystycznych wykonań zaprezentowanych podczas Przeglądu,  
w celu wykorzystania ich przez MCK SOKÓŁ w sposób nieograniczony terytorialnie i czasowo na następujących polach eksploatacji: a) utrwalenia (zapisu) we wszelkich 
możliwych formach jak fotografia, audio, video, b) zwielokrotnienia na wszelkich nośnikach dźwięku i obrazu, c) wprowadzenia do obrotu, d) wprowadzenia do pamięci 
komputera oraz sieci Internet, e) publicznego odtwarzania, wyświetlania, f) najmu i dzierżawy, g) nadawania bezprzewodowego, przewodowego, satelitarnego oraz reemisji  
i retransmisji. 
2. Uczestnicy Przeglądu udzielają także zezwolenia na rozpowszechnianie swojego wizerunku utrwalonego za pomocą wszelkich technik fotograficznych i nagraniowych  
w związku z udziałem w Przeglądzie. 
3. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu na potrzeby organizacji Przeglądu oraz zgodnie z celami 
statutowymi organizatora, w tym na umieszczenie ich na stronie internetowej MCK SOKÓŁ. 
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