Urząd Miasta Katowice
Komenda Miejska Policji w Katowicach
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 5
Pałac Młodzieży im. prof. A. Kamińskiego
zapraszają do udziału w:
VI Festiwalu Przedstawień Profilaktycznych pod hasłem:

„Wolność - kocham i rozumiem …”
Regulamin festiwalu:
1. Festiwal ma charakter działań profilaktycznych poprzez: podjęcie zagadnień
związanych z promocją zdrowego trybu życia wolnego od wszelkich uzależnień;
wypracowanie postaw dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz kształtowanie
umiejętności dokonywania świadomych wyborów; rozwijanie postaw asertywności
i empatii; kształtowanie umiejętności radzenia sobie z emocjami w trudnych
sytuacjach życiowych.
2. Festiwal Przedstawień Profilaktycznych skierowany jest do uczniów klas VII i VIII SP
oraz szkół ponadpodstawowych Miasta Katowice. Do Festiwalu mogą zgłaszać udział
zespoły teatralne oraz grupy klasowe, które przygotują spektakle podejmujące
zagadnienia profilaktyczne.
3. Spektakle powinny opierać się na autorskich scenariuszach. Dopuszczalne jest użycie
istniejących tekstów (z zaznaczonym w karcie zgłoszenia nazwiskiem autora i tytułem
pierwotnym). Spektakl nie powinien trwać dłużej niż 30 minut.
4. Terminarz:
 09 grudnia 2019 r. o godz.1300 spotkanie osób zainteresowanych udziałem
w Festiwalu z koordynatorem sali teatralnej oraz obsługą techniczną celem
omówienie możliwości sali teatralnej Pałacu Młodzieży, aby optymalnie
wykorzystać jej możliwości.
 06 marca 2020 r. – ostateczny termin przesyłania zgłoszeń na adres: Pałac
Młodzieży im prof. A. Kamińskiego ul. Mikołowska 26 40-066 Katowice lub
pocztą elektroniczną na adres: jaroslaw.majewski@pm.katowice.pl
 20 marca 2020 r. – ogłoszenie na stronie internetowej Pałacu Młodzieży
harmonogramu prezentacji
 27 marca 2020 r. godz. 1000 – prezentacje festiwalowe
5. Jury Festiwalu nagrodzi najlepszy spektakl według następujących kryteriów: walory
profilaktyczne i przesłanie przedstawienia, kompozycja scenariusza, gra aktorska
(z uwzględnieniem dykcji), ogólny wyraz artystyczny.
6. Nagroda - VI Miejskie Święto profilaktyki 17 czerwca 2020 r. - prezentacja
najlepszego przedstawienia.
7. W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod adresem e-mail:
jaroslaw.majewski@pm.katowice.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
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 - RODO) z dnia 27 kwietnia 2016r. informujemy,
iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pałac Młodzieży w Katowicach,
z siedzibą ul. Mikołowska 26, 40-066 Katowice.
2. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych możliwy jest pod adresem
iod@pm.katowice.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji konkursu na plakat
profilaktyczny pod hasłem: „Bądź sobą – nie bądź stalkerem" na podstawie art.6 ust.
1 pkt a) rozporządzenia.
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim, z wyjątkiem
danych osobowych finalistów i laureatów konkursu (imię, nazwisko i nazwa szkoły),
które zostaną upublicznione na stronie internetowej organizatora konkursu.
5. Pani/Pana dane osobowe NIE będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 roku liczonego
od zakończenia konkursu.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem.
8. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani,
iż przetwarzanie dotyczących Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ww.
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją
niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w konkursie.
10. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również
w formie profilowania.

