REGULAMIN
Informacje podstawowe
XVI Międzynarodowy Festiwal Teatralny PRO CONTRA 2018
Organizator: Stowarzyszenie Teatralne „nie ma”, ul. Łucznicza 12a/2, 71-472 Szczecin,
Teatr „nie ma”
Termin: 7-9 września 2018r.
Miejsce: Szczecin
Strona internetowa: www.procontrafestival.com
Kontakt: festiwal.pro.contra@gmail.com, tel. +48 794-646-876
Dyrektor Artystyczny Festiwalu: Tatiana Malinowska-Tyszkiewicz
Zgłoszenia
a) Termin wysyłania zgłoszeń upływa 1 czerwca 2018r.
b) O wynikach kwalifikacji kandydaci zostaną poinformowani do 30 czerwca 2018r.
Wymogi
a) Zgłaszany spektakl nie powinien przekraczać 60 minut.
b) Czas trwania montażu scenografii nie powinien przekraczać 30 minut; demontażu 15 minut. W
szczególnych przypadkach dopuszczalne są odstępstwa od tych reguł.
c) Zgłoszenia można dokonać za pomocą formularza internetowego, lub wypełniając kartę
zgłoszeniową i wysyłając ją wiadomością e-mailową na adres: festiwal.pro.contra@gmail.com lub
pocztą tradycyjną na adres:
Teatr „nie ma”
ul. Łucznicza 12a/2
71-472 Szczecin
(decyduje data stempla pocztowego)
Plik z kartą zgłoszeniową oraz internetowy formularz znajdują się na stronie
www.procontrafestival.com
d) Do karty zgłoszeniowej należy dołączyć:
- plik video z nagraniem spektaklu w formie załącznika do wiadomości e-mail lub płyty CD/DVD w
wypadku wysyłki pocztą. Nagranie powinno być zapisem całości występu w planie ogólnym bez
zbliżeń, cięć i montażu.
- minimum 3 zdjęcia w rozdzielczości i jakości przeznaczonej dla wydruków prasowych – jako
załącznika w wiadomości e-mail lub plików na płycie CD/DVD w wypadku wysyłki pocztą;
Informacje dla zespołów
a) Organizator zapewnia nocleg i wyżywienie dla 5 członków zespołu na czas trwania całego
Festiwalu (noclegi: z piątku na sobotę, z soboty na niedzielę, z niedzieli na poniedziałek;
wyżywienie: piątek, sobota, niedziela). Powyżej tej liczby za każdą dodatkową osobę zespoły
ponoszą koszty wyżywienia i noclegu w wysokości 65zł za dobę).

b) Organizator nie zwraca kosztów podróży.
Nagrody i wyróżnienia.
Wszystkie nagrody mają charakter niematerialny.
Nagroda Publiczności – nagroda przyznawana na podstawie głosowania publiczności. Uczestnik
otrzyma także tytuł Laureata XVI Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego PRO CONTRA 2018.
Wyróżnienia : Najlepszy Aktor, Najlepsza Aktorka, Nagroda Dyrektora Artystycznego – przyznawane
przez Dyrektora Artystycznego Tatianę Malinowską-Tyszkiewicz.
Każdy z uczestników otrzyma Dyplom Uczestnictwa.
Informacje prawne
a) Organizator zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (D.U. z 1997r.
Nr 133, poz. 833 z pózn. zm.) zapewnia odpowiednią ochronę gromadzonych i przetwarzanych
danych osobowych osób nagrodzonych.
b) Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie.

