
Regulamin
I MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU

„NA STRICIE/ON THE STREET” 
24-26 sierpnia 2018

I. Organizator
1. Organizatorem Festiwalu jest Miejski Dom Kultury w Wołominie
2. Festiwal „Na Stricie/On the Street” ma zasięg międzynarodowy.
3. Festiwal odbywać się będzie na placu 3 Maja w Wołominie

II. Cele i zadania festiwalu
1. Głównym celem festiwalu jest integracja międzynarodowego środowiska artystycznego 

wymiana doświadczeń oraz poglądów, przedstawienie i przybliżenie mieszkańcom 
różnorodnych form ulicznych.

2. Celem dodatkowym jest stworzenie warunków do współpracy między zespołami oraz dobra 
i twórcza zabawa teatrem i sztuką uliczną

III. Warunki uczestnictwa w festiwalu 
1. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie karty zgłoszeniowej do 10 sierpnia 2018r. Karta 

zgłoszeniowa stanowi załącznik do niniejszego regulaminu i będzie do pobrania na stronie 
internetowej mdkwolomin.pl oraz nastricie.mdkwolomin.pl. Warunkiem uczestnictwa jest 
również przesłanie nagrania wystąpienia oraz materiałów reklamowych
(notka o zespole/wykonawcy i wystąpieniu, minimum 1 zdjęcie). 

Wszystkie powyższe dokumenty należy przesłać na adres:
Miejski dom Kultury w Wołominie
05-200 Wołomin ul. Mariańska 7
tel. 22 787 45 13 lub mail: nastricie@mdkwolomin.pl
z dopiskiem „Na stricie/on the street”.

2. Podmiotami uprawnionymi do zgłoszenia są: teatry amatorskie oraz zawodowe prezentujące
tzw. spektakle uliczne, artyści amatorzy i zawodowi prezentujący sztukę performance, 
deklarujący obecność przynajmniej 1 reprezentanta podczas FINAŁU festiwalu 
(26 sierpnia). Warunek obecności reprezentanta na rozdaniu nagród jest warunkiem 
koniecznym. W przypadku nieobecności przynajmniej jednego reprezentanta nagrodzonego 
teatru, nagroda przechodzi na rzecz ORGANIZATORA.

3. Czas trwania widowiska nie może być krótszy niż 20 minut i dłuższy niż  60 minut.
4. Opłatę za ZAiKS w utworach użytych podczas wystąpień ponosi wykonawca. 

IV. Przebieg wyboru laureata festiwalu
1. Uczestnicy deklarują swój udział i dokonują zgłoszenia uczestnictwa do 10 sierpnia na 

„karcie zgłoszenia”, opracowanej przez MDK w Wołominie.
2. Organizatorzy powołają Radę Kwalifikacyjną, która dokona oceny spektakli zgłoszonych do

konkursu. Teatry zakwalifikowane do finału konkursu zostaną poinformowane przez 
organizatora do dnia 13 sierpnia 2018 drogą e-mailową.
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3. Organizator może przekazać do dyspozycji:
- nagłośnienie,
- oświetlenie,
- podesty,

4. Grupy teatralne zakwalifikowane do udziału w Festiwalu zobowiązane są do potwierdzenia 
obecności do najpóźniej 16 sierpnia 2018 r.

5. Opiekunowie teatrów mają obowiązek przedstawienia polisy ubezpieczeniowej 
potwierdzającej ubezpieczenie uczestników i osób towarzyszących na okres pobytu i 
podróży oraz posiadać zgodę rodziców (w przypadku osób niepełnoletnich).

6. Zespoły uczestniczą w programie zaproponowanym przez organizatorów. Organizator 
zastrzega sobie prawo zmiany programu festiwalu.

7. Odpowiedzialność za nieletnich uczestników festiwalu spoczywa na podmiotach 
zgłaszających swój udział.

8. Organizatorzy zapewniają:
◦ warunki sceniczne i obsługę techniczną zgodnie z informacjami

przesłanymi w karcie zgłoszenia,
◦ profesjonalne jury,
◦ pomoc w zaplanowaniu noclegu oraz wyżywienia,
Organizator nie pokrywa kosztów noclegu oraz wyżywienia. 

V. Jury i nagrody
1. Festiwal ma charakter konkursu. Przedstawienia oceniać będzie profesjonalne Jury 

powołane przez organizatorów.
2. Organizator przewiduje nagrody pieniężne i rzeczowe w wysokości 15 tysięcy złotych
3. Nagrody będą przyznawane w następujących kategoriach:

◦ Muzyka I - III miejsce
◦ Teatr I – III miejsce
◦ Performance I – III miejsce
◦ Grand Prix

4. Wręczenie nagród nastąpi podczas ostatniego dnia festiwalu
na placu 3 Maja w Wołominie (26 sierpnia 2018).

VI. Sposób oceniania 
Przy ocenie spektakli Jury weźmie pod uwagę:

• reżyserię,
• oprawę muzyczną,
• umiejętności sceniczne aktorów,
• ogólne wrażenie.

VII. Kontakt
1. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Miejskim Domu Kultury w Wołominie, 

przy ul. Mariańskiej 7, 05-200 Wołomin.
2. Osobą uprawnioną do kontaktu z uczestnikami konkursu jest:

Piotr Stawski, Dyrektor Artystyczny Festiwalu:
tel. 606 659 553, e-mail: piotr.stawski@mdkwolomin.pl
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VIII. Przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie 
wizerunku

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z Festiwalem jest 
Organizator; kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@mdkwolomin.pl;

2. Dane osobowe podane na karcie zgłoszenia przetwarzane są w celu obsługi uczestnictwa 
teatru na Festiwalu, a ich podanie jest niezbędne do realizacji celu, co stanowi podstawę 
prawną przetwarzania; przetwarzanie w zakresie wizerunku uczestników odbywa się na 
podstawie wyrażonej zgody, wynikającej z treści regulaminu, a jego celem jest realizacja 
zadań statutowych Organizatora;

3. Osoba, której dane dotyczą ma prawo: w dowolnym momencie wycofać zgodę, dostępu do 
swoich danych, sprostowania swoich danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania,
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do 
organu nadzorczego;

4. Pozyskane dane w zakresie utrwalonego wizerunku mogą zostać przekazane wyłącznie 
w ramach realizacji zadań statutowych Organizatora mediom oraz zamieszczone w 
serwisach społecznościowych (udostępnienie wizerunku poza obszar UE w celu publikacji 
w serwisach społecznościowych odbywa się w ramach Tarczy Prywatności UE-USA).

5. Podane dane będą przetwarzane do momentu ustania celu przetwarzania;

6. Zgłoszenie uczestnictwa w festiwalu tożsame jest z wyrażeniem zgody na wykorzystanie i 
przetwarzanie wizerunku zgłaszanych uczestników w ramach realizacji zadań statutowych 
Organizatora - jego utrwalanie podczas Festiwalu, cyfrowe powielanie i archiwizację, 
publikację w mediach oraz sieci Internet;

7. Wersja TL;DR: podczas festiwalu chcemy zrobić zdjęcia z wydarzenia, zamieścić je na 
naszej stronie internetowej oraz w serwisach społecznościowych (FB i Instagram), a artykuł
podsumowujący wydarzenie przesłać do mediów (prasy lokalnej oraz branżowej, w tym 
portali internetowych).
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