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XII Spotkania Mistrzów Teatru 
Pacanów 2018
Regulamin
	Organizatorem  Spotkań jest Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie.
	Celem Spotkań są: promocja aktywności artystycznej dzieci poprzez prezentacje spektakli dziecięcych oraz wydarzeń artystycznych realizowanych przez inne instytucje kultury, oświaty oraz organizacje pozarządowe.
	W Spotkaniach biorą udział teatry dziecięce, które w latach 2017-2018 były laureatami festiwali lub przeglądów teatralnych o randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej, międzynarodowej. Dotyczy laureatów Grand Prix oraz I, II i III miejsc. 
	W Spotkaniach mogą brać udział uczestnicy w wieku do 15 lat.
	Kwalifikacja do Spotkań odbywa się na podstawie:

	Zawiadomienia o nominacji do udziału w Spotkaniach, przesłanego przez Organizatora do grupy teatralnej spełniającej kryteria z pkt. 3.
	Zgłoszenia grupy teatralnej do Organizatora i przedstawienia dokumentacji potwierdzającej osiągnięcia, o których mowa w pkt. 3. (otrzymane dyplomy). Organizator przeprowadza weryfikację otrzymanych dokumentów i na tej podstawie decyduje o przyznaniu nominacji do udziału 
w Spotkaniach.

	Potwierdzenia udziału w Spotkaniach należy dokonać do 4 maja 2018, przesyłając do Organizatora kartę zgłoszeniową będącą załącznikiem do niniejszego Regulaminu.
	XII Spotkania Mistrzów Teatru odbędą się 1 czerwca 2018 w Europejskim Centrum Bajki w Pacanowie 
w ramach Projektu „Edukacja Kulturalna z Koziołkiem Matołkiem”
	Uczestnicy zgłaszając swój udział w Spotkaniach biorą udział w wydarzeniu Edukacja Kulturalna 
z Koziołkiem Matołkiem: 

3 dni ( 1 czerwca – 3 czerwca): 
Piątek – XII Spotkania Mistrzów Teatru
Sobota – profesjonalne warsztaty teatralne dla uczestników Spotkań, ogłoszenie werdyktu.
Niedziela – udział w wydarzeniu Edukacja Kulturalna z Koziołkiem Matołkiem, Bajkowy Korowód, 
Grupa teatralna uczestnicząca w Spotkaniach prezentuje przedstawienie nagrodzone na festiwalu lub przeglądzie teatralnym, o którym mowa w pkt. 3.
	Prezentowane przedstawienia będą oceniane przez JURY. Przewidziane jest przyznanie GRAND PRIX oraz wyróżnień. Łączna pula nagród wynosi 4000 złotych, przy czym o sposobie podziału decyduje JURY. 
	Nagrodami za zdobycie GRAND PRIX są: 

	Statuetka Mistrza Koziołka 
	nagroda finansowa                                                                                                                             
	dyplomy i nagrody rzeczowe

	Laureat XII Spotkań Mistrzów Teatru otrzymuje ponadto status Gościa Specjalnego XIII Spotkań Mistrzów Teatru w roku 2019.
	Gościowi Specjalnemu Organizator zapewnia nocleg, wyżywienie i pokrywa koszt transportu. Gość Specjalny ma zapewniony także udział w warsztatach teatralnych organizowanych dla uczestników Spotkań Mistrzów Teatru. Gość Specjalny nie bierze udziału w przeglądzie konkursowym i jest zwolniony z opłaty akredytacyjnej.
	Spośród wszystkich grup biorących udział w XII Spotkaniach Mistrzów Teatru, zostanie wyłoniona grupa, która otrzyma nagrodę rzeczową przyznaną przez dziecięce jury. W jury zasiądą przedstawiciele grupy teatralnej – ,,Kurtyna” działającej w Europejskim Centrum Bajki.. 
	Grupy teatralne uczestniczące w Spotkaniach zobowiązane są do udziału w  Bajkowym Korowodzie 
w ramach wydarzenia Edukacja Kulturalna z Koziołkiem Matołkiem z Regulaminem Korowodu 
w załączeniu. Przesłanie karty zgłoszeniowej do uczestnictwa w Spotkaniach Mistrzów Teatru jest jednocześnie zgłoszeniem do udziału w Bajkowym Korowodzie.
	Placówki patronujące grupie oraz twórcy spektakli wyrażają zgodę na rejestrację spektakli lub ich fragmentów na współcześnie dostępnych nośnikach obrazów i dźwięków oraz ich wykorzystanie przez Organizatorów - bez roszczeń finansowych z tym związanych.
	Opiekunowie grup teatralnych uczestniczących w Spotkaniach mają obowiązek przedłożyć w biurze organizacyjnym polisy potwierdzające ubezpieczenie uczestników i osób towarzyszących (na okres pobytu i podróży).
	Organizator zapewnia uczestnikom Spotkań:

	Niezbędne warunki do prezentacji przedstawienia (scena o wymiarach 6m x 8m).
	Posiłki w dniach pobytu w Pacanowie (1 -3 czerwca 2018).
	Nocleg z 1 czerwca na 2 czerwca i z 2 czerwca na 3 czerwca.

	Koszty związane z przyjazdem ponosi instytucja patronująca grupie teatralnej.
	Uczestnicy Spotkań powinni wziąć pod uwagę, że nocleg i wyżywienie może być poza Pacanowem. Organizator zobowiązuje się do zapewnienia noclegu w promieniu 30 km, a wyżywienie do 5 km.
	Udział w Spotkaniach jest odpłatny i wynosi: 

	120 zł od każdego członka grupy, opiekuna i kierowcy (+ transport własny) 

Wpłaty należy dokonać na konto Organizatora: Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka 
w Pacanowie, nazwa banku: NBS Solec Zdrój O/Pacanów, nr konta: 94 8517 0007 0040 0400 3001 0004.
	Wypełnienie i podpisanie karty zgłoszenia jest wyrazem akceptacji regulaminu i warunków udziału 
w Spotkaniach.
	Kontakt w sprawie Spotkań: Wioletta Jędrzejczyk, Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka 
w Pacanowie, ul. Kornela Makuszyńskiego 1, 28-133 Pacanów, tel.: 041/37 65 088, 
e-mail: wydarzenia@pacanow.eu. 
















