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IDEA I PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA FESTIWALU
„Dilettante” w języku włoskim oznacza amatora, czyli miłośnika, pasjonata. A my poszukujemy
miłośników teatru -  dziecięcych i młodzieżowych zespołów teatralnych z Małopolski, dla których
scena jest pasją i którzy chcą się tą pasją dzielić z innymi.

Objazdowy Festiwal Teatralny Dilettante składa się z dwóch modułów: spotkania dla zespołów
amatorskich w Lanckoronie organizowanego w dniach 7-9 czerwca 2019 oraz objazdu spektakli po
małych, małopolskich ośrodkach kultury jesienią 2019. 

Spotkanie dla zespołów w Lanckoronie ma charakter integracyjno-warsztatowy. W ramach spotkania
każdy z zespołów zaprezentuje spektakl, weźmie udział w 3 warsztatach oraz wydarzeniach
towarzyszących. Festiwal nie ma na celu nagrodzenia najlepszego spektaklu, lecz służy integracji
środowiska, wymianie teatralnych doświadczeń i budowaniu oferty teatralnej poza dużymi ośrodkami
miejskimi. 

Oprócz udziału w spotkaniu w Lanckoronie każdy z zakwalifikowanych zespołów jest zobowiązany
zaprezentować swój spektakl dwukrotnie podczas objazdu po ośrodkach kultury w Małopolsce.
Szczegółowy harmonogram objazdu zostanie ustalony indywidualnie z każdym z zespołów po
zakończeniu naboru. Objazd odbędzie się jesienią 2019.

ZASADY OGÓLNE UDZIAŁU W FESTIWALU

1. W Objazdowym Festiwalu Teatralnym Dilettante mogą wziąć udział dziecięce i młodzieżowe
amatorskie zespoły teatralne z Małopolski, których członkowie mają nie mniej niż 7 lat i nie więcej niż
19 lat.

2. Maksymalna liczebność zespołu teatralnego wynosi 15 uczestników.  Dopuszcza się możliwość
przekroczenia liczebności grupy jedynie po wcześniejszej konsultacji z Organizatorem.

3. W ramach festiwalu prezentowane mogą być różnorodne formy teatralne z wyłączeniem
monodramów.

4. Czas trwania spektaklu nie może przekraczać 50 minut, a czas na przygotowanie (montaż
i demontaż scenografii, ustawianie świateł) maksymalnie 60 min. Dopuszcza się przekroczenie
czasu przygotowania jedynie po wcześniejszej konsultacji z organizatorem.

5. Warunkiem uczestnictwa w Festiwalu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego  online
dostępnego pod linkiem: https://tiny.pl/t7443 i przesłanie go do Organizatora najpóźniej do 8 maja
2019 r. Na podstawie nadesłanych materiałów zostanie dokonana kwalifikacja zespołów. Wyboru
spektakli dokonuje powołana przez Organizatora Komisja Artystyczna. Decyzja Komisji Artystycznej
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jest ostateczna. Zespoły aplikujące do udziału w Festiwalu otrzymają informację o zakwalifikowaniu
najpóźniej do dnia 12 maja 2019.

6. Organizator zastrzega sobie prawo zaproszenia do udziału w Festiwalu zespołów, które nie prześlą
formularza zgłoszeniowego. Warunkiem zaproszenia zespołu poza naborem jest rekomendacja ze
strony Komisji Artystycznej.

7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publicznego wykorzystania nadesłanych materiałów
w celach promocyjnych Festiwalu.

8. Szczegółowy program Objazdowego Festiwalu Teatralnego Dilettante - Spotkanie w Lanckoronie
w dniach 7-9.06.2019, kolejność, datę i godzinę pokazów spektakli oraz harmonogram warsztatów
i wydarzeń towarzyszących ustala Organizator.

9. Szczegółowy program Objazdowego Festiwalu Teatralnego Dilettante - objazd spektakli po
ośrodkach kultury jesienią 2019 ustala Organizator w porozumieniu z zakwalifikowanymi zespołami
teatralnymi oraz partnerskimi ośrodkami kultury.

10. Organizatorzy zapewniają nagłośnienie, oświetlenie i pomoc w obsłudze technicznej w trakcie
trwania Objazdowego Festiwalu Teatralnego. Organizator nie zapewnia rekwizytów ani elementów
scenografii.

11. Zakwalifikowane zespoły zobowiązane są do potwierdzenia swojego udziału w spotkaniu
w Lanckoronie oraz uiszczenia obowiązkowej opłaty w wysokości – 40,00 zł od uczestnika. Opłata
zostanie przeznaczona na poczet wyżywienia dla uczestników Festiwalu. Istnieje możliwość
wystawienia faktury. 

12. Opłatę należy wpłacić na konto Małopolskiego Instytutu Teatralnego do dnia 05.06.2019. Dane do
przelewu: Małopolski Instytut Teatralny, Lanckorona 403, 34-143 Lanckorona, nr konta bankowego:
51 1750 0012 0000 0000 2197 8318.

13. Organizatorzy zapewniają nocleg oraz wyżywienie (śniadanie, obiady, kolacje)  dla wszystkich
uczestników Festiwalu w dniach 7-9 czerwca 2019 według szczegółowego programu spotkania, a
także pokrywają koszty transportu zespołów teatralnych do Lanckorony. Warunkiem pokrycia
kosztów transportu jest dostarczenie Organizatorowi faktury zgodnie z indywidualnymi ustaleniami
zawartymi między zespołem teatralnym a Organizatorem. 

14. Organizatorzy zapewniają poczęstunek oraz zwrot kosztów transportu w ramach objazdu spektakli
teatralnych po ośrodkach kultury jesienią 2019. Warunkiem pokrycia kosztów transportu jest
dostarczenie Organizatorowi faktury zgodnie z indywidualnymi ustaleniami zawartymi między
zespołem teatralnym a Organizatorem.

15. Uczestnicy zespołów zakwalifikowanych są zobowiązani do pełnego i aktywnego uczestnictwa
w spotkaniu w Lanckoronie zgodnie z jego  harmonogramem oraz do dwukrotnej prezentacji
spektaklu teatralnego podczas objazdu po ośrodkach kultury jesienią 2019.

16. Zgłaszając swój udział w festiwalu uczestnicy akceptują fakt, że ich wizerunki będą utrwalone przez
Organizatora przy pomocy urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Wizerunek uczestników będzie
upubliczniony w mediach, na stronie internetowej i profilu MIT na facebooku oraz w filmie
promocyjnym udostępnionym na portalu youtube.com. 

17. Objazdowy Festiwal Teatralny Dilettante jest dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. 



OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

1. Administratorem danych osobowych uczestników (dalej „Uczestnicy”) Festiwalu Teatrów
Amatorskich Dilettante (dalej „Festiwal”) jest Małopolski Instytut Teatralny (dalej MIT) z siedzibą
w Lanckorona 403, 34-143 Lanckorona, adres e-mail:  mit.fundacja@gmail.com.

2. W sprawie swoich danych osobowych każdy Uczestnik posiada możliwość kontaktu z inspektorem
ochrony danych MIT wysyłając e-mail na adres mit.fundacja@gmail.com lub wysyłając
korespondencje listowną na adres MIT. 

3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu organizacji i obsługi Festiwalu oraz na
podstawie: 

• art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich
danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; 

• art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze (ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej - Dz.U.2017.862); 

• art. 6 ust. 1 lit. e RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego
w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi. 

4. Dane osobowe Uczestników będą przekazane następującym odbiorcom: podmioty dostarczające
i utrzymujące stronę internetową oraz pocztę elektroniczną MIT; każdorazowo administratorom stron
społecznościowych na których opublikowane zostaną: fotorelacja lub film dokumentujący Festiwal;
Komisja Artystyczna; podmiot zewnętrzny realizujący usługę wykonania filmu promocyjnego
i dokumentacji fotograficznej, partnerom projektu współorganizującym objazd spektakli.

5. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej. 

6. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przez okres 15 lat licząc od roku następującego po
zakończeniu Festiwalu. 

7. Wizerunek Uczestników przetwarzany będzie przez okres 15 lat licząc od roku następującego po
zakończeniu Festiwalu. 

8. Każdemu Uczestnikowi przysługują następujące prawa (zgodnie z art. 15 – 22 rozporządzenia
parlamentu europejskiego i rady UE 2016/679): prawo dostępu do danych osobowych, prawo do
sprostowania, prawo do usunięcia, prawo ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych oraz prawo wycofania wyrażonej zgody na przetwarzania danych osobowych w każdym
momencie w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody. Cofnięcie zgody nie
wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej cofnięciem. 

9. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych
osobowych w dowolnym momencie w związku ze swoją szczególną sytuacją. Powyższe prawo
może być realizowane wyłącznie w przypadku przetwarzania danych Uczestników na podstawie: 

• art. 6 ust. 1 lit. e tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie
publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi. 

• art. 6 ust. 1 lit. f tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych
interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. 

10. Aby skorzystać ze swoich praw Uczestnik zobligowany jest do złożenia odpowiedniego, pisemnego
lub elektronicznego wniosku do MIT (w zależności od żądania). 

11. Jeżeli Uczestnik uzna, że jego dane przetwarzane są w sposób naruszający przepisy RODO,
przysługuje mu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych
osobowych ze względu na miejsca swojego pobytu, wykonywania pracy lub miejsca popełnienia
domniemanego naruszenia. Na terytorium Polski organem takim jest Urząd Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

12. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do udziału
w Festiwalu. 

13.  Dane osobowe Uczestników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany za pomocą
systemów informatycznych. 
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