regulamin
1. Organizator:
Mrągowskie Centrum Kultury, www.mck.mragowo.pl
Osoba do kontaktu: Marta Szymborska, tel: 89 743 34 69, e-mail: m.szymborska@mck.mragowo.pl
2. Termin i miejsce Przeglądu:
Mrągowo, 25 listopada 2022 r. (planowane rozpoczęcie – godz. 10.00)
sala widowiskowa Mrągowskiego Centrum Kultury, ul. Warszawska 26
3. Idea i cele:
- uczczenie pamięci Kasi Kowal - członkini mrągowskiego Teatru Mańja;
- prezentacja amatorskich grup teatralnych z województwa warmińsko-mazurskiego;
- czerpanie radości z “zabawy w teatr” i możliwość podzielenia się nią z innymi;
- upowszechnianie kultury teatralnej;
- stworzenie grupom teatralnym oraz instruktorom możliwości prezentacji i wymiany doświadczeń.
4. Uczestnicy i zasady uczestnictwa:
•
•
•
•
•

•

Przegląd skierowany jest do dziecięcych, młodzieżowych i dorosłych teatrów amatorskich
z województwa warmińsko–mazurskiego.
Zespół prezentuje jeden spektakl o czasie trwania do 30 minut. Czas montażu scenografii
nie może przekroczyć 10 min.
Próby sytuacyjne (techniczne) możliwe są w godz. 8-10, po wcześniejszym
uzgodnieniu.
Warunkiem uczestnictwa w Przeglądzie jest przesłania karty zgłoszenia (formularz on-line)
dostępnej na stronie organizatora www.mck.mragowo.pl w terminie do 7 listopada 2022 r.
Udział w konkursie jest płatny - akredytację w wysokości 15 zł od uczestnika należy wpłacić na
konto Mrągowskiego Centrum Kultury – BS w Węgorzewie O/Mrągowo 26 9350 0001 0215 4907
2072 0001 - do dnia 21.11.2022 z dopiskiem „PTAKK – akredytacja, nazwa zespołu”.
Szczegółowy program Przeglądu zostanie ustalony po otrzymaniu kart zgłoszeń i zamieszczony
na stronie internetowej organizatora do dnia 21 listopada 2022 r.

5. Ocena i nagrody:
•
•
•

Spektakle oceni profesjonalne jury powołane przez organizatora.
Zespoły wyróżniające się poziomem artystycznym, szczególną, ciekawą interpretacją otrzymają
nagrody rzeczowe lub finansowe, a najlepszy zespół dodatkowo nagrodę główną PTAKK 2023.
Jury ma prawo do swobodnego podziału nagród. Decyzje podjęte przez jury Przeglądu są
ostateczne.

6. Sprawy organizacyjne:
•
•
•
•
•
•
•

Koszty przejazdu oraz ubezpieczenia pokrywają instytucje delegujące lub uczestnicy.
Organizatorzy zapewniają uczestnikom drobny poczęstunek w trakcie trwania Przeglądu.
Uczestnicy Przeglądu wyrażają zgodę na utrwalenie oraz rozpowszechnianie wizerunku
w postaci fotografii, nagrań audio-wideo w celu dokumentacji i promocji wydarzenia.
Po nadesłaniu kart zgłoszeń informacje w nich zawarte traktowane są jako ostateczne.
Zgłoszenie udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
Liczba uczestników jest ograniczona, w przypadku dużej
frekwencji o przyjęciu decydować będzie kolejność zgłoszeń.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany
formuły konkursu w przypadku małej liczby zgłoszeń.

