IX MULTIMEDIALNY OGÓLNOPOLSKI
i V MIĘDZYNARODOWY PRZEGLĄD
MAŁYCH FORM PARATEATRALNYCH
„SMYKOLANDIA – WARSZAWA – MOKOTÓW 2019”

Przedszkole Nr 317 „Smykolandia” ul. G. Szaramowicza 11 w Warszawie
zaprasza do udziału w
IX MULTIMEDIALNYM OGÓLNOPOLSKIM I V MIĘDZYNARODOWYM
PRZEGLĄDZIE MAŁYCH FORM PARATEATRALNYCH
„SMYKOLANDIA, WARSZAWA – MOKOTÓW 2019”.
Honorowy Patronat nad przeglądem sprawują:
 Minister Edukacji Narodowej,
 Burmistrz Dzielnicy Mokotów Miasta Stołecznego Warszawy,
 Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji Za Granicą
Cele przeglądu:
 Rozwijanie umiejętności przedstawienia poznanych utworów literackich lub
premierowych form dramaturgicznych za pomocą podstawowych form przekazu
teatralnego (spektakl, balet, pantomima, kabaret);
 Umożliwienie
nauczycielom
wymiany
doświadczeń
związanych
z pracą twórczą z dzieckiem, poszukiwania różnych form wyrazu;
 Poszerzenie doświadczeń osobistych dzieci poprzez: kontakt ze sztuką, rozwój
wyobraźni, postaw twórczych, pobudzenie naturalnej ekspresji, rozwój
wrażliwości artystycznej;
 wykorzystanie multimediów w dokumentowaniu osiągnięć edukacyjnych dzieci
szczególnie uzdolnionych oraz dzieci z problemami rozwojowymi,
 promocja placówek przedszkolnych realizujących z pasją działania artystyczne.
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REGULAMIN PRZEGLĄDU:
Istniejący od 2011 roku. Przegląd ma charakter konkursowy, a jego przebieg i warunki
regulują zapisy niniejszego regulaminu.
1. Uczestnicy:
1. Uczestnikami Przeglądu mogą być dzieci dzieci w wieku 4- 6 lat uczęszczające do
przedszkola będącego placówką delegującą.
2. Liczebność grupy biorącej udział w pokazie konkursowym nie może przekroczyć
25 osób.
2. Prezentacje konkursowe:
1. Prezentacja może odbywać się w języku polskim, ojczystym lub angielskim.
2. W przypadku prezentacji przez grupę spoza Polski spektaklu w języku polskim,
poprawność wymowy i akcent nie będą wpływać na wysokość oceny.
3. Tematyka inscenizacji
świątecznych).

jest

dowolna

(oprócz

uroczystości

okazjonalnych,

4. Łączny czas prezentacji konkursowej nie może być krótszy niż 6 minut i nie
może przekroczyć 20 minut.
5. Niedotrzymanie limitów czasowych powoduje dyskwalifikację prezentacji.
6. Zgłoszenie do konkursu prezentacji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na
publiczne wykorzystanie nadesłanych materiałów video / foto oraz danych
personalnych i wizerunków osób w nich uczestniczących i/lub będących ich
twórcami dla potrzeb Przeglądu (prezentacja sceniczna, media społecznościowe,
strony www, media współpracujące, programy dokumentalne etc.).
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7. Spośród nadesłanych propozycji Jury dokonuje wstępnej selekcji propozycji
konkursowych pod względem formalnym, technicznym i artystycznym.

8. Spośród zakwalifikowanych do udziału w Przeglądzie propozycji Jury nominuje
do głównych nagród i wyróżnień głównych 6-10 prezentacji, spośród których
wyłoni Laureatów.
9. Decyzje Jury zostaną zapisane w Protokole obrad Jury, który zostanie
zaprezentowany
podczas
Gali
Przeglądu
oraz
na
stronie:
www.p317waw.szkolnastrona.pl
10. Wszystkie zgłoszone do konkursu w latach 2010-2020 prezentacje biorą udział
w konkursach internetowych :
 Youtuberek Smykolandii
 Fejsbuczek Smykolandii
 Diamentowego Digitalsa Smykolandii

3. Konkursy internetowe
1. Tytuł / statuetkę YOUTUBERKA SMYKOLANDII będzie przyznawany
corocznie przez użytkowników kanałów YouTube w drodze głosowania za pomocą
„lajków” i „fejków”;
 Aby wziąć udział w głosowaniu należy zarejestrować konto (lub korzystać
z już istniejącego konta) na kanale Youtube;
 Głosowanie co roku będzie możliwe od chwili udostępnienia przez
Organizatorów na kanale Smykolandia Multimedialny Przegląd
Parateatralny:
https://www.youtube.com/view_all_playlists

filmów nadesłanych na Przegląd i zakwalifikowanych do udziału w
konkursie
 Filmy zostaną udostępnione na kanale YT na około 15 dni kalendarzowych
przed Galą.
 Podsumowanie głosowania (lajkowania / fejkowania) odbędzie się 48 godzin
przed zaplanowaną Galą Przeglądu
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 „Fejki” neutralizują „lajki”.
 Wygrywa / statuetkę otrzymuje prezentacja, która zdobywa najwięcej
„lajków” i najmniej „fejków” w danym roku.
2. Tytuł / statuetkę FEJSBUCZKA SMYKOLANDII będzie przyznawany
corocznie przez właścicieli profili na portalu społecznościowym Facebook w
drodze głosowania wyłącznie za pomocą „lajków”;
 Aby wziąć udział w głosowaniu należy zarejestrować konto (lub korzystać z
już istniejącego konta) na portalu Facebook;
 Głosowanie co roku będzie możliwe od chwili udostępnienia przez
Organizatorów na fan-page’u
Smykolandia Multimedialny Przegląd Małych Form Parateatralnych:
https://www.facebook.com/smykolandia.wawa/

filmów nadesłanych na Przegląd i zakwalifikowanych do udziału w
konkursie
 Filmy zostaną udostępnione fanpageu na około 15 dni kalendarzowych
przed Galą.
 Podsumowanie głosowania (lajkowania) odbędzie się 48 godzin przed
zaplanowaną Galą Przeglądu;
 Wygrywa / statuetkę otrzymuje prezentacja, która zdobywa najwięcej
„lajków” w danym roku.
3. Tytuły / statuetki :
DIAMENTOWEGO DIGITALSA SMYKOLANDII
będą przyznawane placówkom, które w mijającej dekadzie (np. 2011 -2020; 20212030); uzyskały największą liczbę polubienia zgłoszonych prezentacji
konkursowych dostępnych na kanale Youtube i fejsbukowym fanpage’u
Smykolandii w trakcie dekady

4. Terminy:
1. Zgłoszenia przyjmowane są do 25.01.2019 r. przez fax: (22) 847 26 63 lub drogą
e-mail: przedszkole317@poczta.fm (pobierz załączniki nr 1 i 2).
2. Nagraną prezentacje należy przesłać za pośrednictwem WeTransfer
w formie video plik w formacie mp4 w kodeku H264 do 2 GB na adres e-mail:
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przedszkole317@poczta.fm oraz przesyłką pocztową do dnia 22.02.2019 r.
(decyduje data stempla pocztowego).

3. Przegląd zakwalifikowanych materiałów odbędzie się w dniach 01.03-15.03.2019 r.
4. Protokół jury zostanie zamieszczony na stronie internetowej organizatora
www.p317waw.szkolnastrona.pl w dniu 29.03.2019 r. do godz.17ºº,
5. Głosowania w konkursach internetowych (Youtube, Facebook) rozpoczynać się
będą na ok. 15 dni przed wyznaczoną w danym roku Galą i kończyć na 48 godzin
przed jej otwarciem.
6. Zwycięzcy konkursów internetowych będą ogłoszeni w trakcie Gali Przeglądu.
7. Gala Przeglądu odbędzie się 05.04.2019 r. w Sali widowiskowej Domu Kultury
Kadr w Warszawie w godz. 14:00 – 17:00

5. Zgłoszenie do konkursu, nośniki, materiały i sposób dostarczenia:
1. Placówka przesyłająca prezentację w języku obcym (nie polskim) powinna przesłać
wraz ze zgłoszeniem krótką, pisaną w języku polskim lub angielskim informację na
temat fabuły spektaklu zgłoszonego do konkursu.
2. Nagraną prezentację należy przesłać w formie video plik w formacie mp4
w kodeku H264 do 2 GB za pośrednictwem WeTransfer:
https://wetransfer.com
wykorzystując w tym celu adres elektronicznej poczty Organizatora:
przedszkole317@poczta.fm
Instrukcje obsługi We Transfer znajdują się w poniższych linkach:
https://www.youtube.com/watch?v=OVWfmIijlA0
https://inbmarketing.pl/jak-udostepniac-duze-pliki-przez-internet-wetransfer-krok-po-kroku/
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3. Plik zawierający prezentację konkursową powinien być opatrzony nazwą:
Tytuł prezentacji_Miejscowość_Nazwa Placówki,

gdzie nazwa placówki może przyjmować formę skrótu, np.:
Przygody_Honoratki_ZielonaGóra_PleNr3_RudeKasztany

4. Do pliku video z prezentacją konkursową należy dołączyć:
 Wypełnioną „kartę uczestnika" z załącznikami 1 i 2 (format word lub
PDF) oraz – w przypadkach opisanych w pkt.4 ppkt.1 – opis fabuły
prezentacji;
 Materiały fotograficzne (2-3 zdjęcia grupy biorącej udział
w przedstawieniu wraz z opiekunami w formacie JPG)

5. O przesłaniu w/w plików (lub linku do plików) za pośrednictwem WeTransfer należy
powiadomić Organizatora Przeglądu telefonicznie najpóźniej nazajutrz po
wykonaniu operacji :
22 / 847 26 63 w godz.: 9:00 – 15:00 w dni powszednie
6. Plik zawierający pokaz konkursowy nie powinien być zbytnio skompresowany ze
względu na ewentualność późniejszego odtworzenia fragmentów prezentacji na dużym
ekranie. Transfer za pośrednictwem podanych łączy jest możliwy do 2 GB;
7. Zgłoszenie konkursowe wraz z materiałami opisanymi w pkt.4 ppkt.1-3 należy
dostarczyć w formie elektronicznej na pendrive lub na płycie DVD drogą pocztową
na adres:
Przedszkole Nr 317
„SMYKOLANDIA”
ul. G. Szaramowicza 11
02 – 693 Warszawa
„PRZEGLĄD MULTIMEDIALNY”

8. Nośniki i inne materiały nie podlegają zwrotowi,
9. W przypadku zakwalifikowania programu do prezentacji w Gali Przeglądu, należy
przygotować oprawę muzyczną tego programu (muzyka, efekty dźwiękowe etc.)
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na pendrive lub dysku zewnętrznym i dostarczyć w dniu galowego występu do sali
widowiskowej DK Kadr w Warszawie.

6.


Kryterium oceny

Główne kryteria oceny prezentacji konkursowych stanowią:
 oryginalność prezentacji,
 przygotowanie sceniczne i aktorskie,
 interpretacja i kultura słowa,
 pomysł na realizację i estetyka prezentacji video
 oprawa scenograficzna i muzyczna
 wykorzystanie potencjału grupy
 dobór repertuaru,
 wartości edukacyjne.

7. Przepływ informacji
1. Wszelkich informacji udziela dyrektor przedszkola p. Anna Rumińska oraz
nauczycielka Beata Majewska pod nr tel.:
(22) 847 26 63 lub drogą e-mail: przedszkole317@poczta.fm
2. Uczestnicy obcojęzyczni proszeni są do kontaktu drogą e-mailową w języku
angielskim (lub polskim) na adres: przedszkole317@poczta.fm.

8. Finał Przeglądu
1. Gala Przeglądu odbędzie się w wyżej oznaczonym terminie (Pkt.3 ppkt.4) w sali
widowiskowej Domu Kultury Kadr przy ul. Gintrowskiego 32 w Warszawie.
2. Finaliści zobowiązani są do scenicznej prezentacji programu konkursowego „na żywo”
w dniu, miejscu i czasie w/w.
3. Nieobecność pozbawi prawa do otrzymania nagrody
4. Na scenie podczas występu finałowego nie mogą być użyte materiały
zanieczyszczające scenę;
5. W celu realizacji występu finałowego Organizator zapewnia:
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 scenę o wymiarach 8m x 7m (zdjęcie sceny jest zamieszczone na stronie
internetowej organizatora www.p317waw.szkolnastrona.pl),
 oświetlenie
 nagłośnienie
 obsługę techniczną
 pianino, keyboard
 odtworzenie podkładu muzycznego z pendrivea / dysku zewnętrznego
6. Warunki techniczne zostaną podane w telefonicznym zawiadomieniu finalistów;
7. Przyjazd finalistów odbywa się na koszt własny;
8. Organizator zapewnia bezpłatny nocleg, ciepły posiłek, śniadanie oraz suchy prowiant
na drogę wykonawcom, których występ „na żywo” został przewidziany w trakcie Gali
Przeglądu oraz dyrektorowi placówki delegującej, opiekunom i instruktorom
przygotowującym przedstawienie;

9. Postanowienia końcowe:
1. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na
przetwarzanie danych osobowych dla celów Przeglądu, publikację materiałów
konkursowych oraz fotografowanie i rejestrację audio-video podczas Gali
Przeglądu i wydarzeń towarzyszących.
2. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.
3. Załączniki
 ZAŁĄCZNIK NR 1 (imiona i nazwiska występujących,
przygotowujących przedstawienie: nauczyciele , instruktorzy)

nazwiska

osób

 ZAŁĄCZNIK NR 2 (dotyczący ubezpieczenia dzieci)

stanowią integralną część Regulaminu.



ZAŁĄCZNIK NR 3 Informacja Administratora Danych Osobowych.



ZAŁĄCZNIK NR 4 Zgoda rodziców/opiekunów dziecka.
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ZAŁĄCZNIK Nr 1: KARTA UCZESTNIKA (prosimy wypełnić drukowanymi literami)
1. Nazwa placówki i nazwa zespołu………………………………………….............
2. Nauczyciel, instruktor, opiekun, reprezentant (nazwisko i imię – pełniona
funkcja w przygotowaniu przedstawienia, tel. kontaktowy) ..................................
..................................................................................................................................
.................................................................................................................................
3. Adres (kraj, miejscowość, kod, ulica, numer lokalu), telefon, e- mail
……………………………………………………………………………..............
..................................................................................................................................
4. Imiona, nazwiska i wiek uczestników (drukowanymi literami):
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………….........................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
…………………………………….........................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
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5. Tytuł :
…………………………………………………………………
6. Krótki opis inscenizacji (placówka obcojęzyczna – informacja na temat fabuły
spektaklu pisana w języku angielskim)
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………..................................................
…………………………………….........................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
7. Wykaz autorów tekstów, muzyki, choreografii (drukowanymi literami):
……………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..……………
……………………………………………….....................................….................
…………………………………….........................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
8. Czas trwania prezentacji …………………………………………………..............
 czas przygotowania sceny ...............................................................................
 wymagania techniczne ....................................................................................
………………………………………………………………………………..
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ZAŁĄCZNIK Nr 2: (prosimy wypełnić drukowanymi literami)
Ja Dyrektor Przedszkola…………………………………………………........................
(imię i nazwisko)

oświadczam, że dzieci z Przedszkola................................................................................
...........................................................................................................................................
(nr i adres placówki)

są objęte ubezpieczeniem następstw od nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży
personelu w szkołach i innych zakładach.

(pieczęć przedszkola)

…………………………….........................
(podpis, pieczęć imienna Dyrektora przedszkola)

……...………………………......................
(data wypełnienia)
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Załącznik nr 3

Informacja Administratora
Zgodnie z Art. 13 ust. 1 i 2 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 Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r.) dalej
RODO, informuję:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest dyrektor Przedszkola nr 317 „Smykolandia”, ul.
G.Szaramowicza 11 w Warszawie, która przetwarza podane w konkursie dane osobowe zgodnie
z art. 6 ust. 1 lit. a RODO w związku z organizowanym konkursem.
2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pani Ewa Felińska.
3. Dane osobowe dziecka przetwarzane będą w celu przeprowadzenia konkursu IX Multimedialny
Ogólnopolski i V Międzynarodowy Przegląd Małych Form Parateatralnych „SmykolandiaWarszawa-Mokotów 2019”.
4. Dane osobowe będą przetwarzane w formie papierowej i elektronicznej.
5. Przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.
Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
6. Konsekwencją wycofania zgody będzie brak możliwości wzięcia udziału w konkursie.
7. Cofnięcie zgody może mieć następującą formę: „Cofam zgodę na przetwarzanie danych
osobowych przez Przedszkole nr …….. w Warszawie, udzieloną w dniu …………………. w
celu ………………………….. Podpis osoby, której dane dotyczą.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana
osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu.
9. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zgodności z
art. 77 RODO

Załącznik nr 4
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ZGODA RODZICÓW/OPIEKUNÓW DZIECKA
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Imię i nazwisko dziecka

Po zapoznaniu się z regulaminem przeglądu w tym z informacją administratora wyrażam
zgodę/nie wyrażam zgody na uczestnictwo dziecka w konkursie i przetwarzanie danych
osobowych (imię i nazwisko) w trybie art.. 6 ust. 1 lit. a 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
Dz. U. UE. L. 2016/119.1 z dnia 4 maja 2016 r.) oraz wizerunku (zdjęć, nagrania dziecka), które
będą umieszczone na stronie internetowej przedszkola oraz wyświetlane podczas Gali Finałowej
zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(DZ. U. 2018, poz. 1191) wyłącznie na potrzeby konkursu.

…………………………………………………..
data i podpis rodzica/opiekuna

Honorowy Patronat
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