
I. Opis 

Ponoworoczne  Konfrontacje  Teatralne  są  miejscem  prezentacji  najciekawszych  zjawisk 
teatralnych, kreacji aktorskich oraz twórczych poszukiwań aktorów-amatorów skupionych 
w młodzieżowych  i  dorosłych  grupach  teatralnych.  Konfrontacje  służą  wymianie 
doświadczeń,  doskonaleniu  warsztatu  aktorskiego  oraz  integracji  młodzieżowego 
i dorosłego  środowiska  teatralnego.  To  trzydniowe  spotkanie  twórców  teatru,  aktorów, 
pedagogów  i artystów  inspirujące  do  dyskusji  na  temat  aktywności  twórczej  aktorów, 
instruktorów teatralnych i ludzi skupionych wokół teatru nieprofesjonalnego.  

II. Postanowienia ogólne

1. Ponoworoczne  Konfrontacje  Teatralne  –  „POKOT”  2014  odbędą  się  14-16  marca  2014 
w Gorzowie Wielkopolskim, na scenie Teatru im. Juliusza Osterwy.

2. Zgłoszenia odbywają się poprzez przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia na adres Biura 

Organizacyjnego  (pocztą,  faxem  lub  e-mailem).  Nieprzekraczalny  termin  przyjmowania 
zgłoszeń  upływa  7 marca  2014  roku.  (Mile  widziane  zdjęcia  zespołu  w  wersji 
elektronicznej)

3. Do  przeglądu  zostaną  zakwalifikowane  zespoły  spełniające  kryteria  regulaminowe. 
Decyduje  kolejność  zgłoszeń.  Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  indywidualnego 
zaproszenia zespołów.

4. Kolejność  występów  ustala  organizator.  W  uzasadnionych  przypadkach  możliwe  jest 
indywidualne ustalenie dnia i godziny prezentacji.

III. Warunki uczestnictwa

1. Prawo do uczestnictwa w Konfrontacjach mają amatorskie  młodzieżowe i  dorosłe  grupy 

teatralne działające na terenie województwa lubuskiego.

2. Na „POKOT” mogą być zgłoszone spektakle, które odpowiadają następującym warunkom:

 nie były prezentowane na poprzednich Konfrontacjach 

 dolna granica wieku uczestników to 16 lat

 czas trwania spektaklu nie przekracza 30 minut

 prezentowane mogą być wszelkie  formy teatralne z wyłączeniem teatrów 
ulicznych

3. Organizatorzy zapewniają profesjonalne warunki prezentacji:

 obsługę techniczną

 nagłośnienie

 oświetlenie sceniczne

 scenę o wymiarach 7 m x 10 m 

 czarne okotarowanie
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4. Prezentacje mają charakter otwarty dla publiczności.

5. Akredytacja wynosi 10 zł od osoby z teatru zakwalifikowanego do przeglądu. Wpłaty należy 

dokonać do 12 marca 2014 r. (termin nieprzekraczalny) na konto Regionalnego Centrum 
Kultury w Zielonej Górze. Faktura akredytacyjna zostanie wystawiona na dane zamieszone 
w karcie zgłoszenia. W przypadku nieodnotowania wpłaty organizator zastrzega możliwość 
niedopuszczenia zespołu do udziału w Konfrontacjach. 

6. Zainteresowanym  zespołom  organizatorzy  zapewniają  nocleg  i  wyżywienie.  Koszty 
noclegów i wyżywienia ponoszą zespoły lub placówki delegujące.

7. Uczestnicy, a także ich opiekunowie – instruktorzy i nauczyciele przyjeżdżają na koszt 
własny (lub placówki delegującej).

IV. Nagrody

1. Konfrontacje nie mają charakteru konkursowego, aczkolwiek zespoły otrzymują nagrody 
i wyróżnienia,  które przyzna powołana przez organizatorów Rada Artystyczna.  Zadaniem 
Rady Artystycznej jest sformułowanie opinii, na podstawie której wybrane zespoły zostaną 
uhonorowane nagrodami i wyróżnieniami. 

2. Każdy zespół otrzyma pamiątkową statuetkę oraz dyplom udziału w przeglądzie.

V. Postanowienia końcowe

1. Biorąc udział w Konfrontacjach, uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie się do niniejszego 
Regulaminu.

2. Organizatorzy  zastrzegają  sobie  prawo  do  nieodpłatnego  reprodukowania  wykonanych 
zdjęć w celach reklamowych (w prasie, telewizji,  katalogach i plakatach wystaw oraz we 
wszelkich innych wydawnictwach).

3. Uczestnicy Konfrontacji wyrażają zgodę na zbieranie i przetwarzanie podanych przez nich 
danych  osobowych  przez  Organizatora  w  celach  promocyjno-marketingowych  zgodnie 
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 
z późn. zm.)

4. Ostateczna  interpretacja  powyższych  zapisów,  a  także  prawo  rozstrzygania  kwestii 
spornych nieujętych w regulaminie przysługuje organizatorom.

5. Osoba do kontaktu: Anna Zadłużna, a.zadluzna@rcak.pl, tel. 68 4529304

Biuro Organizacyjne Przeglądu: Regionalne Centrum Animacji Kultury
ul. H. Sienkiewicza 11, 65-431 Zielona Góra tel. 452-93-01, fax 320-88-34

e-mail: sekretariat@rcak.pl 
Konto: 41 1090 1535 0000 0000 5301 9103 


