XXV Powiatowy Przegląd Teatrzyków Dziecięcych i Młodzieżowyc
pod patronatem Starosty Nowosądeckiego Marka Kwiatkowskiego
Stary Sącz - 202
REGULAMI
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Prezentacje oceniane będą przez Komisję Artystyczną powołaną przez
organizatora
Przegląd nie ma charakteru konkursu, nie mniej Komisja może przyznać
nagrody dla wyróżniających się prezentacji
Od werdyktu Jury nie przysługuje odwołanie. Wszystkie zespoły otrzymają
pamiątkowe dyplomy
Ewentualne podkłady wyłącznie na płycie CD AUDIO lub na pendrive.
Obsługiwane formaty to wave lub mp3
Potrzeby techniczne należy uzgodnić telefonicznie z organizatorem
w tygodniu poprzedzającym Przegląd
Regulamin i karta zgłoszenia do pobrania na stronie: www.pmdkstarysacz.pl
Koszty przejazdu, pobytu pokrywają instytucje delegujące.
Odbiór dyplomów i nagród możliwy jest do 30 czerwca
Zgłoszenie na konkurs jest jednoznaczne ze zgodą na publikacje wizerunku.
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Postanowienia:

 


19-20 maja 2021r. o godzinie ustalonej przez organizatora. (zastrzegamy
sobie prawo zmiany terminu, formy lub odwołania konkursu w związku
z sytuacją epidemiologiczną w kraju o czym organizatorzy będą informować

.


Termin

.


Gminny Ośrodek Kultury w Podegrodziu, Podegrodzie 248,
33-386 Podegrodzie

.


Miejsce

 


Warunkiem uczestnictwa w przeglądzie jest zgłoszenie u organizatora
na załączonej do regulaminu „karcie zgłoszenia” w terminie
do 30 kwietnia 2021r. W przeglądzie wezmą udział dziecięce i młodzieżowe
zespoły teatralne: teatr małych form, teatr lalek, kabaret. Czas prezentacji
nie może przekroczyć 20 min.
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Warunki udziału:

.


Gminny Ośrodek Kultury w Podegrodzi

:		

Współorganizator

N


Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury 33-340 Stary Sącz ul. Partyzantów 15,
tel./fax. 18-446-22-55, e-mail: pmdk@pro.onet.pl

.


Organizator:

:	

Upowszechnianie kultury żywego słowa wśród dzieci i młodzieży oraz
prezentacja dorobku dziecięcych i młodzieżowych zespołów teatralnych
pracujących w szkołach, MDK, domach i klubach kultury, para ach

:		

Cel imprezy:

XXV Powiatowy Przegląd Teatrzyków Dziecięcych i Młodzieżowyc
pod patronatem Starosty Nowosądeckiego Marka Kwiatkowskiego
Stary Sącz - 202
KARTA ZGŁOSZENI
1. Nazwa zespołu
…………………………………………………………………………………………………………………
2. Skład zespołu / imię i nazwisko, wiek, klasa każdego uczestnika zespołu /
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..………..…….
………………………………………………………………………………………………….…………….
………………………………………………………………………………………………….…………….
………………………………………………………………………………………………….…………….
………………………………………………………………………………………………….…………….
………………………………………………………………………………………………….…………….
………………………………………………………………………………………………….…………….
………………………………………………………………………………………………….…………….
3. Nazwa instytucji patronujące
……………………………………………………………………………………………………..………….
4. Dokładny adres, nr telefon
…………………………………………………………………………………………………..…………….
5. Imię i nazwisko instruktora, opiekuna, nr telefon
…………………………………………………………………………………………………..……………
6. Informacje o prezentacji
a) tytuł …………………………………………………………………………………………….…………..
b) imię i nazwisko autora ……………………………………………………………………………………
c) czas trwania spektaklu …………………………………………………………………………………….
d) czas potrzebny na przygotowanie sceny ……………………………………………………….……….
e) potrzeby techniczne ………………………………………………………………………………………
Zamieszczone w niniejszym formularzu dane osobowe, w rozumieniu ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz.
883), zostały podane dobrowolnie. Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatorów konkursu
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/ miejscowość, data/

