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Tegoroczna edycja naszego konkursu odbędzie się w dwóch etapach:on-line i stacjonarnym.  

Warunkiem uczestnictwa w pierwszym etapie – online jest przesłanie nagrania spektaklu lub 

krótkiej formy teatralnej o dowolnej tematyce. 

Profesjonalne Jury dokona oceny wszystkich nadesłanych przedstawień i wyłoni zwycięzców. 

Nagrodzone zespoły zostaną zaproszone na Galę finałową podczas której odbędzie się pokaz 

zwycięskich spektakli i wręczenie nagród. 

Spotkania mają na celu skonfrontowanie doświadczeń warszawskich młodzieżowych 

zespołów teatralnych działających w szkołach podstawowych, średnich oraz w ośrodkach 

kultury. Będzie to również okazja do refleksji nad stanem amatorskiego ruchu teatralnego w 

warszawskim środowisku młodzieżowym. 

 

1. Terminy: 

 

 20-27 marca 2023r. –  odbędą się GROCHOWSKIE SPOTKANIA TEATRALNE 

 DO 20 MARCA 2023 r. - zgłoszenia uczestnictwa (karta zgłoszenia w załączeniu) 

 27 marca 2023r. – ogłoszenie wyników 

 30.03.2023 r. – Gala finałowa 

 

WAŻNE: 

 Zapis spektaklu tylko formacie MP4 lub link do zapisu w Internecie, należy 

przesłać   drogą elektroniczną na adres gst@jasinski.edu.pl.  

 

2. Nagrody i wyróżnienia. 

Organizatorzy powołają Jury, które przyzna nagrody i wyróżnienia.  

3. Organizator. 

Organizatorem GST jest LXXII Liceum Ogólnokształcące  im. gen. Jakuba 

Jasińskiego w Warszawie. Wszelkich wyjaśnień, interpretacji regulaminu i uzgodnień 

roboczych udziela koordynator projektu, p. Bożena Długoszek, tel. 798785952. 

Ogłoszenia i bieżące komunikaty umieszczane będą na 

https://www.facebook.com/72LOJasinski/oraz na stronie internetowej 

szkołyhttps://jasinski.edu.pl/W sytuacjach nieobjętych niniejszym regulaminem 

wszelkie niejasności rozstrzyga organizator konkursu. 

 

………………………………. 

* Na Kamionku znajduje się kilkadziesiąt zabytkowych obiektów. Część z nich ujęta jest w rejestrze zabytków 

Mazowsza m.in. Park Skaryszewski, Park OWS, kościół na Kamionku, kamienica przy ul. Chodakowskiej 22, 

zespół Instytutu Weterynarii SGGW, Pomnik Budowy Szosy Brzeskiej czy Rogatki Grochowskie. 

Rogatki Grochowskie 

mailto:gst@jasinski.edu.pl
https://www.facebook.com/72LOJasinski/
https://jasinski.edu.pl/
http://pl.wikipedia.org/wiki/Mazowsze
http://pl.wikipedia.org/wiki/Park_Skaryszewski
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Park_OWS&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kamionek


Po obu stronach ulicy Jana Zamoyskiego (36 i 55) znajdują się klasycystyczne Rogatki Grochowskie (kiedyś 

Rogatki Moskiewskie) wzniesione w 1823 przez Jakuba Kubickiego. Oba pawilony są ustawione symetrycznie 

do siebie. Parterowe rogatki na planie prostokąta ozdabiają wgłębne portyki z czterema jońskimi kolumnami.  

W 1961 budynek usytuowany po parzystej stronie został przesunięty o ponad 10 metrów w głąb posesji  

w związku z poszerzaniem ulicy Grochowskiej i Zamoyskiego. Po rozbiórce dwóch kamienic i 4 latach 

przygotowań 18 czerwca 2001 pawilon południowej rogatki (po stronie nieparzystej) został przesunięty  

o 8,7 metra w kierunku Zakładów Wedla. Obecnie oba pawilony wynajmowane są prywatnym firmom. 

  

http://pl.wikipedia.org/wiki/1823
http://pl.wikipedia.org/wiki/1961
http://pl.wikipedia.org/wiki/2001


Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu 

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA 

LXXII Liceum Ogólnokształcące im. gen Jakuba Jasińskiego 

Grochowskie Spotkania Teatralne 

Na rogatkach 
20-27 marca 2023 r. 

 

1. Nazwa zespołu………………………………………………………………………. 

 

2. Pełna nazwa instytucji patronującej……………………............................................ 

 

3. Dokładny adres……………………………………………………………………… 

 

telefon……………………………………………………………………………….. 

 

e-mail………………………………………………………………………………… 

 

4. Tytuł spektaklu………………………………………………………………………. 

 

5. Autor scenariusza……………………………………………………………………. 

 

6. Reżyser spektaklu………………………………………………………………….... 

 

7. Czas spektaklu ………………………………………………………………………  

 

8. Link do spektaklu…………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

………………………………….. 

Podpis zgłaszającego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu 

 
 
 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ORAZ UPUBLICZNIENIE WIZERUNKU 
UCZESTNIKA  IX GROCHOWSKICH SPOTKAŃ TEATRALNYCH,, NA ROGATKACH’ 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  oraz upublicznienie wizerunku  

 

na potrzeby organizacji IX Grochowskich Spotkań Teatralnych ,,Na rogatkach”, zgodnie z ustawą z 10 
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781). 

…………………………………………………………….. 

(imię i nazwisko uczestnika) 

Udzielam nieodpłatnej i bezterminowej zgody na: 

 utrwalanie na nośnikach i technikach nowych w tym wprowadzanie do pamięci komputera, 
serwera    
w dniu podpisania zgody, 

 powielanie i zwielokrotnianie w nieoznaczonej ilości na nośnikach i w technikach znanych w dniu 
podpisania zgody, 

 dystrybuowanie, upublicznianie, rozpowszechnianie bez ograniczeń terytorialnych na nośniach  
i w technikach, w tym w sieci  Internet znanych w dniu podpisania zgody, w części lub w całości,  
w nieoznaczonej ilości, 

wizerunku uczestnika konkursu, jego opiekuna, w trakcie konkursu. 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem konkursu oraz akceptuję jego treść. 

 

………….………………………………… 
(data, podpis uczestnika, rodzica/opiekuna prawnego) 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 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”), informuję o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych 
osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.  
 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez LXXII 
Liceum Ogólnokształcące im. gen. Jakuba Jasińskiego, ul. Grochowska 346/348       
w Warszawiejest: Dyrektor LXXII Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Jakuba 
Jasińskiego, ul. Grochowska 346/348 w Warszawie. 
 
2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana 
danych osobowych w zakresie działania LXXII Liceum Ogólnokształcące im. gen. 
Jakuba Jasińskiego, ul. Grochowska 346/348 w Warszawie, a także przysługujących 
Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Dyrektorem LXXII 
Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Jakuba Jasińskiego, ul. Grochowska 346/348   
w Warszawie.    
 
3. Administrator danych osobowych – Dyrektor LXXII Liceum Ogólnokształcącego im. 
gen. Jakuba Jasińskiego, ul. Grochowska 346/348 w Warszawie-przetwarza 
Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych 
umów oraz na podstawie udzielonej zgody.  
 
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia Grochowskich 
Spotkań Teatralnych ,, Na rogatkach” 
 
5.  W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują 
Pani/Panu następujące uprawnienia:  
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych 
danych;  
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w 
przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;  
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia 
zapomnianym), w przypadku gdy:  
- dane nie są już niezbędne do celów, dla których dla których były zebrane lub w inny 
sposób przetwarzane,  
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych 
osobowych,  
- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, 
która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej 
przetwarzania danych,  
- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,  
- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku 
wynikającego z przepisów prawa;  



d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, 
gdy:  
- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,  
- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, 
sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,  
- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane 
dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,  
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do 
czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są 
nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;  
e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są 
następujące przesłanki:  
- przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której 
dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,  
-przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;  
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie 
spełnione są następujące przesłanki:  
- zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku 
przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym 
lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,  
- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych 
interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem 
sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub 
podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony 
danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.  
8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie 
zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), 
przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. 
Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.  
 
9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w LXXII 
Liceum Ogólnokształcące im. gen. Jakuba Jasińskiego, ul. Grochowska 346/348 w 
Warszawie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do 
organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.  
 
10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie 
zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych 
Administratorowi ma charakter dobrowolny.  
 
11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy 
przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta 
między Stronami umowa.  
12. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 
profilowane.  
 
 

                                                                                            
……….…………………………………… 

data i podpis uczestnika/rodzica/opiekuna 
prawnego 


