
 
 
 

 

REGULAMIN 

KONSULTACJI Z GRUPAMI TEATRALNYMI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO 

W RAMACH ZADANIA „PIKtoGRAmy” 

 

I. ORGANIZATOR KONSULTACJI 

1. Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 8, 15-089 Białystok. 

2. Konsultacje realizowane są w ramach dofinansowania Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa 

Narodowego i Sportu z Programu „Wydarzenia artystyczne dla dzieci i młodzieży”, 

projektu „PIKtoGRAmy”. 

 

II. CEL I FORMA KONSULTACJI  

1. Konsultacje są realizowane w formie tradycyjnej w siedzibie zespołu teatralnego 

(ośrodek kultury, szkoła) oraz online na platformie ZOOM. 

2. Celem konsultacji jest podzielenie się wiedzą, doświadczeniem i umiejętnościami  

w pracy edukacyjno-kulturowej z zakresu działań instruktorskich w amatorskim ruchu 

teatralnym. 

3. Konsultacje mogą przybrać formę doradztwa przy konkretnym projekcie, warsztatów 

integracyjnych, interpretacyjnych, emisyjnych bądź związanych z elementami dramy. 

Konkretna tematyka konsultacji ustalana będzie z instruktorem grupy  indywidualnie.  

4. Konsultacje zostaną przeprowadzone przez instruktora do spraw teatralnych Działu 

Animacji Kultury Podlaskiego Instytutu Kultury w Białymstoku – Emilię Wyszkowską. 

5. Konsultacje skierowane są do instruktorów teatralnych, nauczycieli wszystkich 

poziomów kształcenia, pracowników instytucji kultury, pracowników organizacji 

pozarządowych, firm prywatnych, innych animatorów kultury i edukatorów działających  

w sferze kultury i edukacji na terenie województwa podlaskiego, którzy pracują  

w amatorskim ruchu teatrów niezawodowych, grupach teatralnych, kołach teatralnych, 

teatrach niezawodowych oraz do dzieci i młodzieży uczestniczących w ich zajęciach. 

6. Ze względu na limit miejsc do udziału w konsultacjach dopuszczonych zostanie  

10 grup. Z jednej instytucji może zostać przyjęta maksymalnie jedna grupa licząca  

do 16 członków.   

 



 
 
 

 

III. ZGŁOSZENIA NA KONSULTACJE 

1. Zgłoszenia do udziału w konsultacjach prosimy przesyłać za pośrednictwem formularza 

internetowego zamieszczonego na stronie internetowej www.pikpodlaskie.pl  

2. Formularz będzie dostępny od dnia 18 maja 2021 r. do 24 września 2021 r. 

3. Temat oraz termin realizacji konsultacji zostanie ustalony z konkretną grupą 

indywidualnie w okresie od 18  maja 2021 r do 30 września 2021 r. Konsultacje są 

jednorazowe. Czas trwania konsultacji do 2 godzin. 

4. Liczba konsultacji jest ograniczona do 10 grup teatralnych. W przypadku wyczerpania 

liczby zgłoszeń się w terminie wcześniejszym niż do 24 września 2021 r. formularz 

zgłoszeniowy będzie nieaktywny od dnia zgłoszenia się ostatniej grupy. 

5. O przyjęciu na konsultacje decyduje kolejność zgłoszeń.  

6. Potwierdzenie przyjęcia na konsultacje zostanie wysłane drogą mailową na adres podany 

w formularzu zgłoszeniowym wraz z instrukcją postępowania. 

7. W przypadku konieczności rezygnacji z udziału w konsultacjach, należy poinformować 

Organizatora najpóźniej na 3 dni przed terminem konsultacji. 

 

IV. UDZIAŁ W KONSULTACJACH 

1. Udział w konsultacjach jest bezpłatny. 

2. Udział w konsultacjach jest równoznaczny z: 

a)  akceptacją niniejszego regulaminu; 

b) wyrażeniem przez uczestnika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych 

podanych w formularzu zgłoszeniowym, w celach związanych z organizacją 

konsultacji, w tym umożliwienia uczestnikowi udziału w konsultacjach;  

c) zebraniem od grupy teatralnej uczestniczącej w konsultacjach oświadczeń  

od rodziców/opiekunów prawnych członków grupy teatralnej, która weźmie udział  

w konsultacjach (w przypadku gdy konsultacja odbywa się w czasie rzeczywistej 

próby teatralnej); 

d) dostarczeniem listy uczestników – członków grupy teatralnej biorącej udział  

w konsultacjach. 

http://www.pikpodlaskie.pl/


 
 
 

 

 

V. INFORMACJE DODATKOWE 

VI. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminów konsultacji lub odwołania ich 

bez wskazania przyczyny i tym samym zobowiązuje się do niezwłocznego 

poinformowania uczestników. 

VII. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. (RODO), znajdują się w Załączniku nr 1,  Załączniku nr 2 do Regulaminu oraz 

na stronie internetowej Organizatora, wskazanej w pkt III ust. 1 Regulaminu.  

 

INFORMACJI NA TEMAT KONSULTACJI UDZIELA 

Dział Animacji Kultury Podlaskiego Instytutu Kultury: 

Emilia Wyszkowska 

Dział Animacji Kultury 

tel. 85 744 63 13 

teatr@pikpodlaskie.pl 

e.wyszkowska@pikpodlaskie.pl 
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