REGULAMIN
26. Biuro Organizacyjne 39.Biesiady Teatralnej funkcjonuje pod adresem:
Centrum Kulturalne
ul. Konarskiego 9
37-700 Przemyśl
tel./fax: 16 678 20 09, 799255651
e-mail : artystyczny@ck.przemysl.pl

na czas trwania Biesiady. pod adresem:
Gminny Ośrodek Kultury
ul. Jana III Sobieskiego 4
37-620 Horyniec -Zdrój
tel.: 16 631 31 05
27. Wzorem ubiegłej edycji Biesiady Teatralnej również 39. Biesiadzie Teatralnej
będą towarzyszyć warsztaty teatralne zorganizowane dla ograniczonej liczby
uczestników .Warsztaty odbędą się w dniach 30 stycznia - 1 lutego obejmować
będą praktyczne zajęcia warsztatowe , drugą częścią będzie udział w Biesiadzie
Teatralnej w dniach 1- 4 lutego 2018 r. Akredytacja od jednego uczestnika za
cały pobyt 30 stycznia - 4 lutego 2018r. ( zajęcia warsztatowe, uczestnictwo we
wszystkich prezentacjach konkursowych i imprezach towarzyszących Biesiadzie,
noclegi, wyżywienie ) wynosi 400 złotych.
Informacji szczegółowych udziela Kierownik Artystyczny 38. Biesiady
Teatralnej - Krystyna Juźwińska
tel. (016) 678 20 09 w. 501 tel.kom.799 255 651
e-mail : artystyczny@ck.przemysl.pl, k.juzwinska@ck.przemysl.pl,

39.BIESIADY TEATRALNEJ
Konfrontacji Zespołów Teatralnych Małych Form
1- 4 lutego 2018 r.
1. 39.BIESIADA TEATRALNA - Konfrontacje Zespołów Teatralnych
Małych Form odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury w Horyńcu
- Zdroju w dniach 1- 4 lutego 2018r.
2. Biesiada jest spotkaniem amatorskich zespołów teatralnych małych form
(teatrów dramatycznych, teatrów komedii, teatrów wizji i ruchu,
poezji ,monodramów i innych ).
3. Prezentacje konkursowe odbywają się wyłącznie na scenie sali teatralnej
Gminnego Ośrodka Kultury, który posiada następujące warunki techniczne:
a) wymiary sceny:
- szerokość 9,5 m
- głębokość 7,0 m
- wysokość 6,5 m
b) wymiary okna sceny:
- szerokość 6,5 m
- wysokość 6,0 m
4. Ze względu na warunki techniczne niemożliwe jest przemieszczanie
widzów z widowni na scenę.
5. Czas prezentacji nie powinien przekroczyć 45 minut, maksymalna liczba
-12 osób. ( w wyjątkowych sytuacjach organizatorzy mogą odstąpić od
powyższych reguł ).
6. Nie zapewnia się żadnych elementów scenograficznych.
7. Prezentacje konkursowe mają charakter zamknięty.
8.Organizator nie ponosi kosztów związanych z ubezpieczeniem uczestników
Biesiady.

9. Opłaty z tytułu zawartych umów licencyjnych o wykorzystanie praw autorskich
pokrywają zespoły uczestniczące w biesiadzie.
10.Organizator zastrzega sobie prawo do udostępniania, przetwarzania
i upowszechniania informacji, w tym fotografii , nagrań filmowych otrzymanych
od wykonawców , a także własnych nagrań i fotografii wykonanych podczas
Biesiady w celu promocji i reklamy przedsięwzięcia.
11.Nadesłanie karty
regulaminu biesiady.

zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją warunków

12. Zespoły zobowiązane są do prezentacji zgłoszonych na Biesiadę
programów dla publiczności Horyńca-Zdroju.
13. Laureaci Biesiady zobowiązani są do udziału w finałowej prezentacji
Biesiady w ostatnim dniu imprezy. W przypadku odmowy organizator
zastrzega sobie możliwość zatrzymania przyznanej Teatrowi nagrody.
14. Organizator zastrzega sobie wyłączne prawo ustalania kolejności
zespołów w czasie prób i prezentacji konkursowych.
15. Prezentacje konkursowe oceniane będą przez Jury w kategoriach:
* w kategorii zespołów małych form nagrody pieniężne wraz
z symbolami (ZŁOTY, SREBRNY i BRĄZOWY RÓG
MYŚLIWSKI KRÓLA JANA),
* w kategorii indywidualnych dokonań twórczych nagrody
pieniężne wraz z symbolami (ZŁOTA, SREBRNA i BRĄZOWA
MISA BOROWINY).
* nagroda specjalna „Róża Horyniecka”
16. Jednocześnie w wyniku plebiscytu uczestników zostanie przyznana
wybranemu zespołowi nagroda publiczności (TALERZ BIESIADNY
KRÓLA JANA).
17. Wybrani przez organizatorów laureaci Biesiady zostaną zaproszeni
do udziału w Reminiscencjach Horynieckich do Centrum
Kulturalnego w Przemyślu.

18. Zgłoszenia zespołów należy dokonać najpóźniej do 4 grudnia 2017 r
na adres Biura Organizacyjnego.
Za zgłoszenie zespołu uważa się przesłanie w określonym wyżej terminie
czytelnie i dokładnie wypełnionej karty zgłoszenia wraz z nagraniem
spektaklu.
Prosimy również o przesłanie 2-ch fotografii ze spektaklu o dobrej jakości
zapisane na płycie CD ze zgodą autora na bezpłatne ich publikowanie.
19. Kwalifikacji zespołów dokona Organizator 39.Biesiady Teatralnej
Konfrontacji Zespołów Teatralnych Małych Form.
20. W przypadku pozytywnej kwalifikacji Zespół, otrzyma zawiadomienie
o kwalifikacji do 28 grudnia 2017 r.
21. Po otrzymaniu zawiadomienia o zakwalifikowaniu na Biesiadę zespół
winien wpłacić akredytację w wysokości 180 zł (sto osiemdziesiąt złotych)
od każdej osoby do 5 stycznia 2018 r.
22. Istnieje możliwość uczestniczenia w Biesiadzie ograniczonej liczby
obserwatorów. Termin zgłoszenia upływa dnia 5 grudnia 2017 r.
W przypadku decyzji pozytywnej obserwator winien wpłacić
akredytację w wysokości 220 zł (dwieście dwadzieścia złotych) do dnia
5 stycznia 2018 r.
23 .Organizatorzy zapewniają uczestnikom Biesiady:
- zakwaterowanie ,
- wyżywienie (obiady i kolacje),
- udział w omówieniach i konsultacjach prowadzonych
przez członków Jury,
- udział w imprezach towarzyszących,
- materiały informacyjne.
24. Organizatorzy nie zwracają uczestnikom kosztów podróży.
25. W sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie decydują
Organizatorzy, mając na uwadze pełne zaspokojenie potrzeb uczestników
Biesiady (w miarę posiadanych możliwości technicznych i organizacyjnych) .

