REGULAMIN II OGÓLNOPOLSKIEGO FESTIWALU TEATRÓW ALTERNATYWNYCH
im. CZESŁAWA DOPIERALSKIEGO HESPERIA
29 czerwca – 01 lipca 2018

ORGANIZATOR:
Chełmski Dom Kultury, Plac Tysiąclecia 1; 22-100 Chełm. Tel. 82 563 02 65,
e-mail: hesperydy@chdk.chelm.pl
Osoby do kontaktu:
 Eliza Kalman tel; 509 238 990;
 Elżbieta Dopieralska tel; 519 445 586
MIEJSCE I TERMIN:
Chełmski Dom Kultury, Plac Tysiąclecia 1, 22-100 Chełm.
Sala Widowiskowa ChDK 29-30 czerwca, 01 lipca 2018.
wymiary sceny na sali widowiskowej:
szerokość: 12 m., głębokość: 10 m., wysokość 6 m.
WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. Festiwal ma charakter konkursowy
2. Prezentacje konkursowe mają charakter otwarty
3. Czas prezentacji nie może przekroczyć 45 minut
4. Organizator nie zapewnia żadnych elementów scenograficznych
5. W konkursie mogą brać udział wykonawcy indywidualni i zespoły.
ZGŁOSZENIA WYKONAWCÓW:
Druk zgłoszenia dostępny jest na stronie www.chdk.chelm.pl.
Zgłoszenia powinny zawierać:
1. Prawidłowo wypełnioną kartę zgłoszeniową wraz z nagraniem spektaklu
2. Przesłanie 3-ch fotografii ze spektaklu o dobrej jakości ze zgodą autora na
bezpłatne ich publikowanie
Zgłoszenia należy dokonywać pocztą tradycyjną na adres Chełmskiego Domu Kultury lub
drogą e-mailową na adres: hesperydy@chdk.chelm.pl
TERMINY ZGŁOSZEŃ:
Zgłoszenia przyjmowane są do 18 maja 2018 r. (w przypadku listów decyduje data
stempla pocztowego). Wykonawcy, którzy zakwalifikują się do konkursu zostaną
powiadomieni drogą e-mailową lub telefoniczną.
Warunkiem uczestnictwa jest (po otrzymaniu zawiadomienia o zakwalifikowaniu na
Festiwal) opłata akredytacyjna w wysokości 75,00 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć) od
każdej osoby do 10 czerwca 2018 r. na konto Chełmskiego Domu Kultury nr: 94 1240
2223 1111 0000 3576 9772
ORGANIZACJA FESTIWALU:
Organizator zapewnia uczestnikom festiwalu:
1. zakwaterowanie (dwa noclegi)
2. wyżywienie (śniadania, obiady, kolacje)

3. udział w warsztatach przewidzianych dla uczestników podczas Festiwalu
4. konsultacje z członkami Jury
5. udział w imrezach towarzyszących
6. materiały informacyjne
Organizator nie zwraca kosztów podróży
KOMISJA KWALIFIKACYJNA I JURY KONKURSOWE.
Organizator powołuje komisję kwalifikacyjną, która przeprowadzi eliminacje wykonawców
na podstawie nadesłanych zgłoszeń.
Organizator powołuje Jury konkursowe, które oceni wykonawców, wyda werdykt oraz
przyzna nagrody i wyróżnienia.
Ponadto podczas Festiwalu ogłoszony będzie plebiscyt i wyłoniona zostanie nagroda
publiczności Grand Prix – statuetka im. Czesława Dopieralskiego.
WYKORZYSTANIE MATERIAŁÓW AUDIO VIDEO
Materiał audiowizualny zarejestrowany podczas koncertów jest wyłączną własnością
organizatorów. Organizator zastrzega sobie prawo do dysponowania i wykorzystywania
zarejestrowanego materiału w całości lub we fragmentach w celach promocji działalności
Chełmskiego Domu Kultury.
INTERPRETACJA REGULAMINU
Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatorów.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie i ewentualne odwołanie
Festiwalu z niezależnych od Organizatora przyczyn.

