Projekt „RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020.

Międzynarodowy Festiwal Teatrów i Kultury Awangardowej
PESTKA 2021
idiom: RAZEM!… DOKĄD?
KARTA ZGŁOSZENIA
KONKURS
WSZYSTKIE POLA W KARCIE SĄ OBOWIĄZKOWE / KARTĘ PROSZE WYPEŁNIAĆ
ELEKTRONICZNIE
Nazwa i adres teatru:

Forma działalności:

Osoba reprezentująca:

Telefon:

Faks:

E-mail:

Scenografia:

Muzyka:

Osoba odpowiedzialna za kontakt:

Tytuł sztuki:
Autor:

Reżyseria:

Data premiery

Miejsce premiery:

liczba osób zespołu technicznego
niezbędnego do obsługi
przedstawienia ze strony
organizatora :
wskazanie funkcji:

Liczba osób przyjeżdżających, w tym:
zespół artystyczny (obsada z wyszczególnieniem ról): *(pole obowiązkowe)
imiona, nazwiska, adresy, ( w celach meldunkowych)
zespół techniczny ( z wyszczególnieniem funkcji): *(pole obowiązkowe)

liczba osób
zespołu
technicznego
niezbędnego do
obsługi
przedstawienia
ze strony
organizatora :

zespół artystyczny / imię, nazwisko

UWAGI:

1

2

3

4

5

zespół techniczny / imię, nazwisko

1

2

3

4

5

Nocleg w terminie ustalonym zgodnie z regulaminem pkt II ppkt 15 (ilość osób):
Wyżywienie dla reprezentanta ( wegetariańskie/mięsne)
Posiłki wegetariańskie (ilość osób):
Posiłki mięsne ( ilośc osób):

Reprezentant teatru podczas trwania całego festiwalu zgodnie z zapisami regulaminu
pkt II ppkt 13.
imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr tel.

Warunki techniczne sceny:
CZAS
MONTAŻU:

CZAS DEMONTAŻU:

CZAS TRWANIA SPEKTAKLU:

szerokość
sceny:

wysokość sceny:

głębokość sceny :

ZAŁĄCZNIKI *(obowiązkowe) zgodnie z regulaminem pkt II ppkt 4
Link do nagrania spektaklu (adres, hasło) / załącznik nr 2
( prosimy link dołączać w treści wiadomości w celu możliwego kopiowania adresu oraz
wklejenie go w tabeli)

Oświetlenie, inne potrzeby: załącznik nr 3 rider spektaklu

fotografie cyfrowe 6 szt, minimum 300 dpi / załącznik nr 4

Informacje o spektaklu i teatrze wersja elektroniczna / załącznik nr 5

• Oświadczam, ze zapoznałem się z regulaminem i akceptuję zawarte w nim warunki uczestnictwa w Międzynarodowym Festiwalu Teatrów i Kultury Awangardowej PESTKA 2021
• Zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych w celach postępowania konkursowego.
• Wyrażam zgodę na uwiecznianie i publikowanie wizerunku członków zespołu
w dokumentacji fotograficznej i filmowej w celach promocyjnych i archiwalnych festiwalu.
Nazwisko i numer telefonu osoby odpowiedzialnej za udział
zespołu:

Data i podpis:

