ZAŁĄCZNIK NR 1
Do Regulaminu XIX Poznańskiego Festiwalu Teatrów „Marcinek 2019”

INSTRUKCJA ZGŁOSZEŃ POCZTOWYCH
1. Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia podanego w Regulaminie PFTM, tj. do 18 lutego
2018 roku. Decyduje data na stemplu pocztowym.
2. Zgłoszenia należy wysyłać na adres:
I Liceum Ogólnokształcące im. Karola Marcinkowskiego
ul. Bukowska 16, 60-811 Poznań
z dopiskiem: ,,Poznański Festiwal Teatrów Marcinek 2019”
3. W przesyłce powinny się znaleźć:
a) Wypełniona ręcznie lub komputerowo Karta uczestnika wraz z podanymi
wszystkimi danymi kontaktowymi do instruktora.
b) Dokumentacja pracy zespołu: historia, dotychczasowe osiągnięcia, recenzje
prasowe.
c) Szczegółowa obsada spektaklu: imię i nazwisko oraz rola w spektaklu (§3 pkt 3
Regulaminu)
d) Zapis audiowizualny spektaklu na nośniku danych.
e) Komplet dokumentów „Zgoda na przetwarzanie danych osobowych” podpisanych
przez opiekunów prawnych wszystkich członków zespołu oraz przez instruktora.
Jeden dokument jest zgodą jednej osoby.
Jeśli osobą oświadczającą jest osoba niepełnoletnia, należy wypełnić sekcję
„Wypełnia opiekun osoby niepełnoletniej” dokumentu „Zgoda na przetwarzanie
danych osobowych”.
Jeśli osobą oświadczającą jest osoba pełnoletnia (instruktor), należy wypełnić
sekcję „Wypełnia osoba pełnoletnia” dokumentu „Zgoda na przetwarzanie danych
osobowych”.
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f) Komplet dokumentów „Zgoda na rejestrowanie i wykorzystanie wizerunku ucznia
szkoły” podpisanych przez opiekunów prawnych wszystkich członków zespołu oraz
przez instruktora. Jeden dokument jest zgodą jednej osoby.
4. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez wszystkich członków
zespołu lub ich opiekunów prawnych oraz przez instruktora jest niezbędne do przyjęcia
i rozpatrzenia zgłoszenia przez Organizatora.
5. Wyrażenie zgody na rejestrowanie i wykorzystanie wizerunku przez wszystkich
członków zespołu lub ich opiekunów prawnych praz przez instruktora jest niezbędne
do prac Rady Artystycznej, rejestrowania i upubliczniania materiałów ze spektaklu
zespołu oraz upubliczniania wyników Konkursu.

INSTRUKCJA ZGLOSZEŃ INTERNETOWYCH
1. Zgłoszenia internetowe będą przyjmowane do dnia podanego w Regulaminie PFTM,
tj. do 18 lutego 2019 roku do godziny 23:59. Brana pod uwagę będzie data i godzina
przyjęcia maila przez skrzynkę pocztową.
2. Maile zgłoszeniowe należy kierować na adres: pftmfestiwal@gmail.com
3. W tytule wiadomości prosimy wpisać: hasło Zgłoszenie, nazwę zespołu i miejscowość,
z której pochodzi. W tekście maila zgłoszeniowego należy zawrzeć następujące
informacje: nazwę zespołu, nazwę szkoły/placówki, miejscowość, tytuł spektaklu, imię
i nazwisko instruktora.
4. Do maila należy dołączyć:
a)

wypełnioną ręcznie lub komputerowo Kartę uczestnika, której Formularz znajduje
się na dysku internetowym PFTM:
https://drive.google.com/file/d/1zaWlODWRwicoeS82t92vIBuP7d8hQLJG/view?u
sp=sharing
W Karcie uczestnika powinny znajdować się wszystkie wymagane dane kontaktowe
do instruktora.
Prosimy pamiętać o umieszczeniu pieczęci szkoły/placówki. Załącznik Karty
uczestnika powinien być zapisany w formacie .docx, .doc lub .pdf
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b) dokumentację pracy zespołu w jednym pliku w formacie .docx, .doc lub .pdf
Zalecamy przesyłanie wszystkich plików tekstowych/graficznych w formacie .pdf
ze względu na pewniejsze otrzymanie całości pliku w niezmienionym stanie przez
Koordynatora zgłoszeń internetowych.
c) szczegółową obsadę spektaklu (§3 pkt 3. Regulaminu) w formacie .docx, .doc
lub .pdf
d) link do pliku z zapisem audiowizualnym spektaklu, który prosimy umieścić na dysku
internetowym z możliwością pobrania przez odbiorcę linku lub na dysku
odtwarzacza

internetowego

również

z

możliwością

pobrania.

Prosimy

o zamieszczanie plików w formatach wymienionych w Regulaminie PFTM, tj. AVI,
MKV, MP4, MOV lub WMV.
Plik zawierający komplet dokumentów „Zgoda na przetwarzanie danych
osobowych” podpisanych przez opiekunów prawnych wszystkich członków zespołu
oraz przez instruktora. Jeden dokument jest zgodą jednej osoby. Zalecamy
skanowanie dokumentów do jednego pliku pdf.
Jeśli osobą oświadczającą jest osoba niepełnoletnia, należy wypełnić sekcję
„Wypełnia opiekun osoby niepełnoletniej” dokumentu „Zgoda na przetwarzanie
danych osobowych”.
Jeśli osobą oświadczającą jest osoba pełnoletnia (instruktor), należy wypełnić
sekcję „Wypełnia osoba pełnoletnia” dokumentu „Zgoda na przetwarzanie danych
osobowych”.
g) Plik zawierający komplet dokumentów „Zgoda na rejestrowanie i wykorzystanie
wizerunku ucznia szkoły” podpisanych przez opiekunów prawnych wszystkich
członków zespołu oraz przez instruktora. Jeden dokument jest zgodą jednej osoby.
Zalecamy skanowanie dokumentów do jednego pliku pdf.
5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez wszystkich członków
zespołu lub ich opiekunów prawnych oraz przez instruktora jest niezbędne do przyjęcia
i rozpatrzenia zgłoszenia przez Organizatora.
6. Wyrażenie zgody na rejestrowanie i wykorzystanie wizerunku przez wszystkich
członków zespołu lub ich opiekunów prawnych praz przez instruktora jest niezbędne
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do prac Rady Artystycznej, rejestrowania i upubliczniania materiałów ze spektaklu
zespołu oraz upubliczniania wyników Konkursu.
7. Jeśli zespół zostanie zakwalifikowany do Konkursu, powinien w dniu przyjazdu
na Festiwal dostarczyć oryginały dokumentów wymienionych w ppkt. g) i h) pkt. 4.
8. Koordynator zgłoszeń internetowych potwierdzi otrzymanie zgłoszenia i poprawność
jego formy. Niekompletne zgłoszenia mogą zostać pominięte w pakiecie dokumentów
przekazanym Radzie Artystycznej.
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