Regulamin Przeglądu Tu Teatr Festiwal - Własne zakamarki

§1
Postanowienia ogólne
I.

Cele

1. Przeprowadzenie konkursu, który ma na celu wyłonienie spektakli, które
zostaną zaprezentowane w ramach Przeglądu Tu Teatr Festiwal - Własne
zakamarki.
2. Wyłonienie zwycięzców konkursu, którzy zaprezentują spektakle podczas
Przeglądu Tu Teatr Festiwal - Własne zakamarki i otrzymają wynagrodzenie w
kwocie 2500,00 zł brutto za spektakl (słownie: dwa tysiące pięćset złotych i
zero groszy).
3. Organizacja i przeprowadzenie pokazów spektakli w formie pikników na
otwartej przestrzeni w Bytomiu w terminie od 21.08.2021 r. do 19.09.2021 r.
Jednocześnie Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca
przeprowadzenia

pokazu

i

przeniesienia

wydarzenia

do

przestrzeni

zamkniętej.

II.

Organizatorzy

1. Organizatorem przeglądu Przeglądu Tu Teatr Festiwal - Własne zakamarki jest
Fundacja Inqubator Teatralny z siedzibą w Bytomiu.
2. Przegląd Tu Teatr Bytom Piknik jest finansowany ze środków Gminy Bytom.
3. Organizacją Przeglądu kieruje Zarząd Fundacji w reprezentacji: Jagoda Stuła
- Prezes Zarządu, Marcin Musialik - V-ce Prezes Zarządu.
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§2
Założenia programowo - organizacyjne
I.

Zgłoszenie do konkursu

1. W Przeglądzie mogą wziąć udział teatry nieinstytucjonalne, teatry prywatne,
stowarzyszenia, fundacje, grupy nieformalne.
2. Zgłoszenia można przesyłać w okresie od 28.06.2021 r. do 18.07.2021 r.
Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia okresu przesyłania
zgłoszeń.
3. Zespół zgłaszający chęć udziału w Przeglądzie zobowiązany jest do
przesłania

formularza

zgłoszeniowego wskazanego przez Organizatora

https://tiny.pl/9h347
4. Do formularza należy dołączyć nagranie z pełną rejestracją spektaklu oraz
rider

techniczny

spektaklu.

Zgłoszenia

nie

zawierające

powyższych

załączników traktowane będą jako niekompletne i nie zostaną przyjęte.
5. Przesyłając zgłoszenie zespół gwarantuje dostępność w co najmniej jednym
ze wskazanych w formularzu proponowanych terminów.
6. Zgłoszenie jest równoznaczne z udzieleniem zgody na utrwalanie przebiegu
spektaklu na fotografiach oraz na użycie fotografii przez organizatora do
promocji Przeglądu.

II.

Wymagania wobec spektakli konkursowych.

1. Jeden zespół może zgłosić tylko jeden spektakl.
2. Czas trwania zgłaszanego spektaklu powinien wynieść minimalnie 45 minut, a
maksymalnie 90 minut.
3. Zgłoszony spektakl powinien być skierowany w miarę możliwości do
szerokiego grona odbiorców. (dzieci, młodzież, osoby dorosłe).
4. Z uwagi na miejsce prezentacji spektaklu (plener) musi być on możliwy do
zaprezentowania w warunkach plenerowych, w godzinach popołudniowych.
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III.

Wybór spektakli

1. Wyboru spektakli spośród nadesłanych zgłoszeń dokona jury społeczne.
2. Jury

społeczne składa się z przedstawicieli Teatrów na Śląsku oraz

przedstawiciela Organizatora.
3. Organizator najpóźniej do 31.07.2021 r. opublikuje na stronie internetowej
Fundacji

Inqubator

Teatralny

(www.inqubatorteatralny.pl)

listę

zakwalifikowanych spektakli.
4. Jury społeczne będzie oceniało między innymi spełnienie przez spektakl
wymogów określonych w §2.II.3.
IV.

Pokaz spektakli

1. Pokazy spektakli odbędą się w przedziale czasowym określonym przez
Organizatora w §1, Pkt I. Ppkt. 3 niniejszego regulaminu.
2. Organizator w drodze uzgodnień z wyłonionymi zwycięzcami ustali dokładne
terminy i godziny zrealizowania pokazów.
3. Organizator nie zapewnia zwrotu kosztów podróży, wyżywienia ani noclegu.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu pokazu (w drodze
uzgodnień), jednak nie później niż na 5 dni przed planowaną datą pokazu.
5. W związku z sytuacją epidemiczną w kraju Organizator zastrzega sobie prawo
do całkowitego odwołania pokazów i zrezygnowania z przeprowadzenia
Przeglądu Tu Teatr Festiwal - Własne zakamarki.
6. Organizator zapewnia obsługę techniczną pokazu w ograniczonym zakresie.
Ocena tego zakresu zostanie ustalona na podstawie przesłanego rideru
technicznego i uzgodniona ze zwycięzcami.
V.

Nagrody

1. Spektakle zakwalifikowane do Przeglądu Tu Teatr Festiwal - Własne zakamarki
zostaną nagrodzone kwotą w wysokości 2500,00 zł brutto za pokaz, która
będzie stanowiła wynagrodzenie za spektakl.
2. Rozliczenie wynagrodzenia za spektakl zostanie zrealizowane na podstawie
wystawionej przez zespół po realizacji spektaklu faktury lub rachunku do
umowy o dzieło. W przypadku zespołów będących grupami nieformalnymi,
zespół wskaże swojego przedstawiciela, z którym zostanie zawarta umowa.
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3. Zakwalifikowanie do Przeglądu nie jest równoznaczne z otrzymaniem
nagrody. Nagroda zostanie wypłacona tylko po realizacji spektaklu. W
przypadku braku realizacji pokazu, niezależnie od przyczyn, wynagrodzenie
nie zostanie wypłacone.
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