KARTA UCZESTNICTWA
PROSIMY O DOKŁADNE WYPEŁNIENIE KARTY UCZESTNICTWA.
1. DANE DOTYCZĄCE ZESPOŁU

a. Nazwa:............................................................................
b. Adres(placówka, miejscowość, kod): ............................
........................................................................................
telefon: ...........................................................................
c. Instruktor (opiekun): .....................................................
adres: ..............................................................................
telefon: ...........................................................................
d. Liczba wykonawców + opiekun + obsługa: ...................
e. Rodzaj zespołu: ..............................................................
f. Dla jakiej widowni spektakl (podać wiek): ...................
2. DANE DOTYCZĄCE PROGRAMU

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Autor: .................................................................................
Tytuł spektaklu: .................................................................
Reżyseria: ..........................................................................
Scenografia: .......................................................................
Czas trwania spektaklu (podać dokładnie!)..................................
Czas na montaż dekoracji ( nie przekraczający 15 min.!)..................
Czas na demontaż dekoracji: .............................................
Główny wątek – krótki opis ...............................................
.....................................................................................................
.............................................................................................................

3. WARUNKI TECHNICZNE WYSTĘPU

Wymagania wobec organizatora:
a. Instrumenty, nagłośnienie: .............................................
b. Oświetlenie: ...................................................................
Inne elementy scenografii, rekwizyty, sprzęt własny
przywieziony przez zespół ................................................
.............................................................................................
4. INFORMACJE O DZIAŁALNOŚCI I OSIĄGNIĘCIACH ZESPOŁU
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Regulamin
XXVIII BIELSKICH SPOTKAŃ TEATRALNYCH
16. 05. 2018
ORGANIZATOR
Dom Kultury w Bielsku-Białej Kamienicy przy współpracy
z Miejskim Domem Kultury w Bielsku-Białej.
CELE
Konfrontacja i ocena dorobku artystycznego teatru amatorskiego,wymiana myśli
i doświadczeń animatorów ruchu teatralnego, kształtowanie i rozwijanie
zainteresowań kulturą teatralną, podnoszenie rangi amatorskiego ruchu teatralnego.
ZAŁOŻENIA OGÓLNE
Do Spotkań zapraszamy teatry amatorskie ze wszystkich środowisk, uprawiające
różnorodne formy teatralne, z wyłączeniem teatrów tańca.
Aktorami w prezentacjach konkursowych mogą być gimnazjaliści,
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz dorośli.
CZAS I MIEJSCE
16 MAJA 2018 r. godzina 9.00
Miejski Dom Kultury w Kamienicy, Bielsko-Biała ul. Karpacka 125
WARUNKI UCZESTNICTWA
- czas trwania programu nie może przekroczyć 30 minut.
- bezwzględnie wymagana obecność teatru podczas całej imprezy
- karty zgłoszenia wypełnione czytelnie z podanym obowiązkowo kontaktowym
telefonem do opiekuna, przesłać pocztą zwykłą lub elektroniczną
do 25 kwietnia 2018 r. na adres:

Dom Kultury w Kamienicy,
43-300 Bielsko-Biała, ul. Karpacka 125
email: kamienica@mdk.beskidy.pl
- akredytację w wysokości 10 złotych od uczestnika
wpłacić do 9 maja na konto:
BANK PEKAO SA Oddział w Bielsku-Białej
nr k-ta : 42 1240 4142 1111 0000 4826 4349 z dopiskiem „BST”.

ZASADY NAGRADZANIA
Jury Bielskich Spotkań Teatralnych powołuje organizator.
Jury ocenia:
- poziom warsztatowy: dykcja,dynamika
- dobór repertuaru
- inwencję i poszukiwania twórcze
- ogólne wrażenie artystyczne
- umiejętność kontaktu z publicznością.

NAJLEPSZY ZESPÓŁ OTRZYMUJE ZŁOTĄ KURTYNĘ!!!
Każdy zespół biorący udział w Spotkaniach Teatralnych dostanie
dyplom i upominek.
Ocena jury jest niepodważalna.
UWAGI KOŃCOWE
*Grupy przyjeżdżają na koszt własny w dniu 16 maja 2018 r.
do godziny 9.00 i zgłaszają się w Biurze Organizacyjnym.
*Organizatorzy nie zwracają akredytacji, jeśli zgłoszony zespół
nie przyjedzie na Spotkania.
*Organizator zastrzega sobie prawo ustalania kolejności prezentacji konkursowych.
*Organizator zastrzega sobie prawo dowolnego dysponowania materiałami
z przebiegu imprezy.
*Organizator zapewnia profesjonalną obsługę,przestrzenną scenę,
(o wymiarach: szerokość = 7,5m., głębokość = 6m.),
*zapewnia też poczęstunek dla każdego uczestnika i wspaniałą atmosferę.
*W przypadku dużej ilości zainteresowanych o zakwalifikowaniu do prezentacji
decyduje termin przysłania zgłoszenia.

szukajcie nas na: www.mdk.beskidy.pl
Placówki
Dom Kultury w Kamienicy
Wydarzenia
XXVIII Bielskie Spotkania Teatralne
* do pobrania regulamin i karta uczestnictwa
KONTAKT:
Dom Kultury w Kamienicy
43-300 Bielsko-Biała
ul. Karpacka 125
tel./fax 33 8119362
email: kamienica@mdk.beskidy.pl
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