
ZAŁĄCZNIK 

FORMULARZ  ZGŁOSZENIOWY 

 

„Ciąg dalszy nastąpi…cz.2” to konkurs, którego celem jest zgromadzenie i nagrodzenie propozycji 
projektów artystycznych i badawczych oraz sposobów ich realizacji, posługujących się dowolnym 
językiem różnych form kultury.  Teatr Animacji poszukuje najciekawszych artystycznych projektów z 
zakresu szeroko pojętego pola teatru lalki i ożywionej formy  (z uwzględnieniem mediów 
elektronicznych i projektów online) a także słuchowisk teatralnych dla różnych grup wiekowych i 
warsztatowych działań związanych z edukacją oraz integracją międzypokoleniową poprzez sztukę. 
Wstępne szkice i zarysy powinny oddawać charakter i stylistykę projektu oraz unaoczniać strukturę, 
estetykę, atmosferę i ideę przewodnią docelowego dzieła / działania. Projekty będzie można nadsyłać 
w dwóch możliwych wariantach: 

a) w formie wstępnego, skrótowego opisu projektu  
b) w formie zarysu/opisu scenariusza wraz z 4-8 grafikami koncepcyjnymi  

 
Projekt związany z przygotowaniem cyklu warsztatów artystycznych powinien  
spełniać następujące warunki:  

a) cykl warsztatów musi zawierać minimum od 3 do 5 scenariuszy 
b) warsztaty powinny być skierowane do precyzyjnie opisanej wiekowo grupy odbiorców 
c) warsztaty dla grupy ok. 20 osobowej. 
d) warsztaty powinny być dostosowane do przeprowadzenia zarówno w pomieszczeniu jak i w 

plenerze  z alternatywną możliwością przeniesienia ich do przestrzeni wirtualnej.  
 Prosimy, aby prace nadesłane na adres info@teatranimacji.pl przygotowane zostały według 
następującego formatu: 

• Imię i nazwisko 

• Adres e-mail 

• Telefon kontaktowy 

• Biogram (min. 500 znaków) 

•            Opis sytuacji zawodowej wynikającą z pandemii COVID-19 (wraz z informacją o   
dotychczasowym wsparciu z samorządowych i rządowych programów pomocowych) 

• Syntetyczny opis projektu  

• Proponowany sposób realizacji (z możliwością rozszerzenia o dodatkowe załączniki w formie 
tekstu, video, nagrania audio itp.) 

 

Wraz z nadesłanymi pracami prosimy o odznaczenie i podpisanie następujących oświadczeń: 

o Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z "Regulaminem konkursu" dostępnym pod linkiem: 
www.teatranimacji.pl oraz spełniam warunki udziału w nim opisane. (wymagane) 

o Oświadczam, że działalność artystyczna/edukacyjna/animowanie kultury (niewłaściwe skreślić) 
stanowiła moje podstawowe źródło dochodu bezpośrednio przed wprowadzeniem przez właściwe 
organy stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii w 2020 roku. (wymagane) 



o Oświadczam, że w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii  
suma moich miesięcznych dochodów od marca do października nie przekroczyła  wysokości 
minimalnego wynagrodzenia za pracę tj. 20 800 zł brutto (8 miesięcy x 2 600 zł brutto m-c). 
(wymagane) 

o Wyrażam zgodę na przetwarzania danych osobowych w celu wzięcia udziału w konkursie. 
Administratorem danych osobowych przekazanych w niniejszym formularzu jest (Teatr Animacji w 
Poznaniu). Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie wyrażonej zgody, tj. art. 6 ust. 1 lit. a 
RODO. Zapoznałam/em się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych, które 
zawarte są w Regulaminie. (wymagane) Dokument dostępny pod linkiem: www.teatranimacji.pl 

o Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu nagrywania, fotografowania 
filmowania lub dokonywania innego rodzaju zapisu wizerunku oraz wypowiedzi i ich fragmentów w 
celu opublikowania w internetowych i pisemnych publikacjach, informacjach i materiałach 
promocyjnych oraz na stronach internetowych Organizatora (wymagane) . 

 


