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REGULAMIN 

 

Organizatorzy: 

 
Ośrodek Kultury w Będzinie, Urząd Miejski w Będzinie, Teatr Dzieci Zagłębia w Będzinie,  

Patronat honorowy Prezydenta Miasta Będzina Łukasza Komoniewskiego. 

 
Warunki uczestnictwa: 

 

 W przeglądzie teatralnym mogą wziąć udział amatorskie zespoły teatralne, 

których członkowie ukończyli 15 lat. Nie ma ograniczeń dotyczących formy spektaklu. 

Dopuszcza się zarówno spektakle dramatyczne, kabaretowe jak i plenerowe. 

 

 Z przeglądu wykluczone są  zespoły profesjonalne. 

 

 Czas prezentacji nie może przekroczyć 60 minut, a czas przygotowania do 

spektaklu (ustawienie dekoracji, świateł itp.) – 30 minut. Ograniczenia czasowe będą ściśle 

przestrzegane. Dopuszcza się możliwość dyskwalifikacji zespołu przekraczającego 

określone w regulaminie normy czasu. 

 

 Do przeglądu zostaną zakwalifikowane zespoły na podstawie dostarczonych 

materiałów wideo (płyta DVD z nagranym spektaklem). Wyboru dokona powołana przez 

organizatora Rada Konkursu. Organizator zastrzega sobie prawo do indywidualnego 

zaproszenia zespołów – poza systemem kwalifikacyjnym. 

 

 Decyzja Rady Konkursu jest ostateczna.  

 

 Karty zgłoszenia wraz z opisaną płytą DVD oraz materiałami promocyjnymi 

teatru należy nadsyłać do 7 marca 2014 (termin nieprzekraczalny, decyduje data stempla 

pocztowego) na adres: Ośrodek Kultury – Dział Animacji Kultury,  

ul. Małachowskiego 43, 42-500 Będzin z dopiskiem „BEST 2014”. Organizatorzy nie 

zwracają nadesłanych materiałów. 

 

 O zakwalifikowaniu się do przeglądu zespoły zostaną poinformowane do  

21 marca 2014 roku. 

 

 Wpisowe wynosi 80 zł od osoby z teatru zakwalifikowanego do przeglądu. 

Organizator w cenie akredytacji zapewnia 3 obiady /os.  (10-12.04). Wpłaty należy 

dokonać do 28 marca 2014 r. (termin nieprzekraczalny) na konto Ośrodka Kultury. Faktura 

akredytacyjna zostanie wystawiona na dane podane w karcie zgłoszenia. W przypadku 

nieodnotowania wpłaty do ww. terminu organizator zastrzega możliwość niedopuszczenia 

zespołu do udziału w festiwalu.  Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży oraz nie 

zapewniają noclegów. 

 

 

 Kolejność występów ustala organizator. W uzasadnionych przypadkach możliwe 

jest indywidualne ustalenie dnia i godziny przedstawienia konkursowego. 

 

 Przesłuchania zakwalifikowanych do przeglądu zespołów odbędą się w dniach:  

10 – 12 kwietnia 2014 r. w Teatrze Dzieci Zagłębia w Będzinie, ul. Teatralna 4. 

 

 Powołane zostanie jury, które dokona analizy i oceny spektakli. W trakcie trwania 

przeglądu możliwe są konsultacje z jurorami. Przewiduje się warsztaty teatralne dla 

uczestników przeglądu oraz zainteresowanych osób z  zewnątrz. 

 

 Nagrody zostaną przyznane zespołom wg uznania Jury. Nagroda specjalna została 

ufundowana przez Prezydenta Miasta Będzina. Każdy z zespołów otrzyma dyplom za 

udział w przeglądzie. Pula nagród wynosi 5 000zł 

 

 Warunki techniczne sali teatralnej: 

 Scena: 

Powierzchnia – 46,2 m
2  

Szerokość sceny – 7,7 m
2 

Głębokość sceny – 6,0 m
2 

Proscenium – 2,7 m 

Wysokość okna portalowego – 4,5 m 

Wysokość do stropu technicznego – 7,5 m 

Okotarowanie – kolor czarny 

Horyzont – czarny 

 

Wyposażenie akustyczne i oświetleniowe: 

Konsoleta mikserska – szt. 1 sandcraft 40 

kanałów 

Zestawy głośnikowe – 2x500 WAT 

Wzmacniacze – 2 szt. 2x900 WAT 

Odsłuchy – 2 szt. 2x300 WAT, aktywne 

Mikrofony – mikrofony pojemnościowe 6 

szt.  – mikrofony dynamiczne 5 szt. w tym 2 

bezprzewodowe 

Urządzenia peryferyjne – MD – szt. 2 

 – CD – szt. 1 

Fortepian – pianino Calista 

Komputerowa nastawnia świateł – SPARK 

4D, 60 obwodów 

 Zapewnia się obsługę techniczną przedstawienia – zawodowy akustyk   

i oświetleniowiec. Nie zapewnia się elementów scenografii. 

 

 Uczestnicy zakwalifikowani do festiwalu zobowiązani są brać udział we 

wszystkich spektaklach konkursowych, warsztatach i innych imprez towarzyszących. 

Odbiór nagród wyłącznie osobisty.  

 

 Dane do przelewu: Ośrodek Kultury w Będzinie, 42-500 Będzin,  

ul. Małachowskiego 43, nr konta ING Bank Śląski nr 26 1050 1227 1000 0023 0092 2545. 

W tytule proszę wpisać BEST 2014, nazwę zespołu oraz ilość osób.  

 

 Szczegółowych informacji udziela: Marta Grabara, tel: (032) 725 65 85 ,  

e-mail: best@okultura.bedzin.pl. 


