S POT
P R Z E G L ĄD TE AT R Ó W AMAT O R S K IC H
REGULAMIN

ORGANIZATOR
Dom Kultury „Zacisze”
w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
ul. Blokowa 1 , 03-641 Warszawa
www.zacisze.waw.pl
CELE PRZEGLĄDU:
Jednoczenie ludzi o wspólnych zainteresowaniach.
Konfrontacja dorobku amatorskich zespołów teatralnych.
Konsultacje z jurorami.
TERMIN I MIEJSCE:
Sobota, 16.03.2019
Dom Kultury „Zacisze” ul. Blokowa 1, 03-641 Warszawa
WARUNKI UCZESTNICTWA:
W przeglądzie mogą wziąć udział grupy teatralne o
charakterze amatorskim, skupiające młodzież w wieku 1525 lat.
Przedstawienia jednoosobowe i wieloosobowe.
Czas trwania spektaklu nie może przekraczać 50 minut.
Do przeglądu może być zgłoszony tylko jeden spektakl
danej grupy teatralnej.
ZGŁOSZENIA:
Należy wypełnić kartę zgłoszenia ze strony www w
terminie do 22.02.2018. Liczba zgłoszeń jest ograniczona.
Organizator zastrzega możliwość weryfikacji zgłoszeń.
Organizator umieści na stronie internetowej
www.zacisze.waw.pl, harmonogram prezentacji i listę
zakwalifikowanych zespołów 6.03.2019.

NAGRODY
Jury przyzna nagrody pieniężne:
Grand Prix
Nagroda dla najlepszego reżysera
Nagroda dla najlepszego aktora
Dodatkowo wyróżnienia.
INFORMACJE DODATKOWE:
Organizator nie zwraca uczestnikom kosztów podróży.
Organizator zapewnia możliwość kupienia ciepłego
posiłku, kawy, herbaty na miejscu.
Wszystkie dodatkowe informacje umieszczane będą na
stronie organizatora.
Osoba odpowiedzialna za przegląd:
Katarzyna Olk
dk@zacisze.waw.pl
tel. 22 679 84 69 wew.2, 22 743 87 10 wew.2.
Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania
nagrań video i zdjęć zarejestrowanych podczas Przeglądu
Teatrów Amatorskich SPOT do celów promocyjnych Domu
Kultury „Zacisze”.
Karta zgłoszenia jest integralną częścią regulaminu.
Wysłanie karty jest jednoznaczne z akceptacją jego
warunków. Udział w przeglądzie jest jednoczesnym
wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych
zawartych w zgłoszeniu (określonych w Rozporządzeniu
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), dla potrzeb niezbędnych do realizacji Przeglądu.

