
REGIONALNY PRZEGLĄD AMATORSKICH ZESPOŁÓW 

TEATRALNYCH- ALTERNATYWA’ 2014 

 

 

 

REGULAMIN 

1. Organizator przeglądu: 

Wąbrzeski Dom Kultury, ul. Wolności 47, 87-200 Wąbrzeźno, tel. 566881727,  

 wew. 24, mail: animacja@wdkwabrzezno.pl 

2. Cele: 

- popularyzacja kultury i żywego słowa 

- prezentacja amatorskich grup z regionu 

- upowszechnianie kultury teatralnej 

- wymiana doświadczeń pomiędzy instruktorami i młodymi aktorami 

- rozbudzanie wyobraźni twórczej 

3. Termin i miejsce przeglądu: 

Data: 29.03.2014 r. 

Miejsce: Sala widowiskowa WDK 

Godz.: 11.00 

mailto:animacja@wdkwabrzezno.pl


4. Do przeglądu zapraszamy amatorskie zespoły teatralne  

w kategoriach: 

- teatr młodzieżowy – gimnazja i szkoły średnie 

- teatr dorosłych – osoby dorosłe (ukończone 18 lat) 

UWAGA: W spektaklu nie mogą brać udziału instruktorzy teatralni! 

5. Organizator dopuszcza możliwość zaprezentowania każdej formy 

teatralnej: 

- dramatyczny 

- pantomima 

- kabaret i inne 

6. Repertuar dowolny, czas trwania od 5 min. do 15 min., montaż 

scenografii (i demontaż) – max. 10 min. 

7. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie karty zgłoszenia na adres organizatora  

do dnia: 14.03.2014 r. lub mailem: animacja@wdkwabrzezno.pl  

8. Organizator postara się w miarę możliwości zapewnić warunki techniczne, jakie 

zostaną określone w karcie zgłoszenia. W innym przypadku zespoły we własnym 

zakresie przywożą ze sobą niezbędne elementy scenograficzne, dodatkowe zestawy 

oświetleniowe itp. 

9. Organizatorzy nie zapewniają dodatkowego wyposażenia sceny. 

10. Organizator zastrzega sobie wyłączne prawo ustalenia kolejności występowania 

zespołów. 

11. Koszty przejazdu oraz ubezpieczenia pokrywają instytucje delegujące lub uczestnicy 

przeglądu. 

12. Organizator przeglądu zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska  

i informacji o uczestnikach przeglądu oraz umieszczenia tych inf. w mat. 

reklamowych organizatora oraz mediach i Internecie. 

13. W przypadku małej liczby zgłoszonych zespołów organizator zastrzega sobie 

możliwość odwołania imprezy. 

14. Grupom teatralnym powinni towarzyszyć opiekunowie. 

15. Wszystkie grupy teatralne otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz statuetki. 

16. Organizator zapewnia posiłek dla wszystkich grup teatralnych. 

17. Udział w przeglądzie jest bezpłatny. 
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18. Wszystkie grupy teatralne mogą wziąć udział w warsztatach, które odbędą się  

po zakończeniu przeglądu. 

19. Placówki zgłaszające zespoły do udziału w przeglądzie oraz twórcy spektakli wyrażają 

zgodę na rejestrację przedstawień przez lokalne i regionalne media oraz ich emisję  

bez roszczeń finansowych z tym związanych. 

20. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich/dzieci 

biorącego udział w przeglądzie zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.  

„O ochronie danych osobowych” (Dz. U z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.).  

21. Wyrażam zgodę na wykonywanie zdjęć grupie teatralnej podczas przeglądu 

organizowanego przez WDK i wykorzystanie ich w sposób etyczny w materiałach 

promocyjnych, mediach, gazetach oraz stronach www. 

22. Kartę zgłoszenia należy pobrać ze strony www.wdkwabrzezno.pl  

23. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. 

24. Nadesłanie karty zgłoszenia jest równoznaczne z uznaniem niniejszego regulaminu 

przez wszystkie osoby z danej grupy teatralnej. 

25. Bliższe inf. na temat przeglądu można uzyskać w Dziale Animacji Kultury i Promocji 

Miasta, tel. 566881727 wew. 24 lub 535436071. 

 

Zapraszamy! 
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