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„Pod Gołym Niebem”  

 
Suszec 2018 

 

  

 

REGULAMIN  
  

  Organizatorem Lata Teatralnego „Pod Gołym Niebem” jest Gminny Ośrodek Kultury  

w Suszcu oraz Teatr Emigracji Niespokojnych Dusz „ENIGMA” działający przy GOK  

w Suszcu. 

 

  Partnerami wydarzenia są: Regionalny Instytut Kultury w Katowicach, Klub Działań 

Pozytywnych, Pracownia Żywokost, Muzeum Regionalne „Kamojówka”. 

 

  Lato Teatralne odbędzie się w terminie 28.06 - 01.07.2018 na terenach zielonych przy 

Gminnym Ośrodku Kultury w Suszcu. Rozpoczęcie w dniu 28 czerwca 2018 

(wieczorny spektakl), zakończenie w dniu 1 lipca 2018 około godz. 14:00. 

 

  Spotkania mają charakter regionalny, jednakże nie ma przeszkód, aby w przeglądzie 

uczestniczyły zespoły spoza regionu. 

 

  Przegląd adresowany jest do amatorskich teatrów starszodziecięcych, młodzieżowych oraz 

amatorskich teatrów skupiających osoby dorosłe w tym seniorów. 

 

  Celem Przeglądu jest: 
- umożliwienie spotkania mieszkańców gminy z wielopokoleniową amatorską twórczością   

  teatralną, 

- prezentacja dorobku artystycznego teatrów amatorskich, 

- integracja amatorskiego środowiska teatralnego, 

- podwyższenie poziomu artystycznego zespołów poprzez warsztaty artystyczne, 

- poszukiwanie nowych inspiracji w  twórczości teatralnej, 

- budowanie więzi międzypokoleniowych i szacunku w teatrze amatorskim, 

- propagowanie zdrowego stylu życia bez jakichkolwiek używek i pozytywnych wzorców 

  etycznych, 

- wymiana doświadczeń między zespołami. 

 

  W ramach Lata Teatralnego „Pod Gołym Niebem”  odbędą się warsztaty teatralne, 

happeningi oraz wieczorne spektakle. Szczegółowy program zostanie podany nie wcześniej 

niż 20 czerwca 2018. 

 

  Każdy zespół może zaprezentować swój spektakl nie trwający dłużej jak 45 minut. Forma 

teatralna jest dowolna, jeśli treść spektaklu jest skierowana dla widzów dorosłych, musi być 

to wyraźnie zaznaczone w karcie zgłoszenia, zaś spektakl prezentowany będzie  

w godzinach wieczornych bez udziału dzieci.  

 

  Do prezentacji spektaklów zespoły będą mieć do dyspozycji: scenę na sali widowiskowej, 



 

 

przestrzenie plenerowe wokół GOKu oraz przestrzenie plenerowe na terenie gminy Suszec. 

Wszystkie elementy scenograficzne z wyjątkiem krzeseł i stołów, ławostołów, ramiaków 

muszą być zapewnione przez wykonawców lub w szczególnych przypadkach uzgodnione  

z Organizatorami. Możliwość skorzystania z nagłośnienia oraz z podstawowego oświetlenia 

scenicznego (reflektor sceniczny) możliwe będzie tylko na sali widowiskowej Gminnego 

Ośrodka Kultury w Suszcu. Spektakle plenerowe pozbawione będą sceny. 

 

  Prezentacje nie mogą w żaden sposób zagrażać bezpieczeństwu uczestników  

i widzów. Formy z ogniem mogą być prezentowane tylko w plenerze przy zachowaniu 

wszystkich warunków bezpieczeństwa. Preferowane będą spektakle dowcipne, lekkie  

i pogodne. 

 

 Wszystkie zespoły w swoich grupach wiekowych powinny oglądać się nawzajem, wyjątek 

stanowią spektakle tylko dla dorosłych. Po każdym spektaklu będzie się odbywać spotkanie 

aktorów z widzami i Radą Artystyczną. 

 

 Radę Artystyczną stanowić będą doświadczeni instruktorzy teatralni, aktorzy, edukatorzy 

teatralni, twórcy scenariuszy. Będzie miała ona za zadanie znalezienie najważniejszej 

wartości spektaklu (dobór repertuaru, pomysł inscenizacyjny, reżyseria, środki wyrazu 

artystycznego (słowo dykcja, emisja, ekspresja, ruch sceniczny, kostium, muzyka  

i świadomość teatralna zespołu)) i wyartykułowanie jej w werdykcie i na dyplomie. Nie 

przewiduje się rywalizacji. Każdy zespół otrzyma nagrodę rzeczową. Rada Artystyczna 

dokona też oceny krytycznej prezentacji bezpośrednio po spektaklu na spotkaniu z widzami 

lub na życzenie zespołu w formie poźnowieczornego spotkania pospektaklowego w kręgu 

instruktorskim. Decyzje Rady Artystycznej nie podlegają dyskusji i są ostateczne. 

 

 Zespoły teatralne przyjeżdżają na własny koszt, z własnymi namiotami i karimatami 

i nocować będą na terenie  wyznaczonym prze Organizatora - „pod gołym niebem” lub 

przypadku trudnych warunków pogodowych Organizator udostępni do noclegu salę 

widowiskową. Możliwy jest też przyjazd bez noclegu np. z okolicznych miejscowości 

jednak pod warunkiem uczestnictwa we wszystkich prezentacjach i warsztatach. 

 

 Każdy z uczestników Lata Teatralnego jest zobowiązany do wykupienia akredytacji  

w kwocie 40 zł. Z wpisowego Organizatorzy zapewniają jeden ciepły posiłek dziennie 

(piątek i sobota), kawiarenkę z dostępem do: wody, kawy, herbaty, owoców, prowiant 

ogniskowy, resztę posiłków trzeba zapewnić sobie samemu.  
 

  Jeżeli uczestnik jest uczulony na jakieś potrawy, dodatki, przyprawy itp. należy wypełnić 

pole „Alergie / uczulenia” w karcie zgłoszenia uczestnika. Jeżeli w/w pole nie zostanie 

wypełnione, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdrowie uczestnika. 

 

 Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie wypełnionej karty zgłoszenia zespołu oraz kart 

uczestników zespołu do dnia 18.06.2018 wraz z uregulowaniem akredytacji  na numer 

konta: 

 

Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu 

ul. Ogrodowa 22, 43-267 Suszec 

BS Żory Oddział w Suszcu: 42 8456 1019 2001 0004 0022 0001 

TYTUŁ: LATO TEATRALNE 2018 



 

 

 

  Zespoły dziecięce i młodzieżowe (do 18 lat) muszą mieć zapewnioną opiekę  

wychowawczą zgodnie z obowiązującymi wymaganiami MEN. Organizator nie ponosi 

odpowiedzialności za jej brak. 

 

  Przejawy zachowania niewłaściwego takiego jak: spożywanie lub bycie pod wpływem 

alkoholu, narkotyków lub innych używek oraz zachowania agresywnego i niegodnego 

przeglądu artystycznego będzie skutkowało natychmiastowym wydaleniem z przeglądu za 

sprawą służb porządkowych bez zwrotu wpisowego i dyskwalifikacją zespołu oraz 

publicznym opublikowaniem tego faktu. 

 

  Zobowiązuję się na pokrycie ewentualnych szkód materialnych wyrządzonych przeze mnie 

lub moje dziecko w trakcie trwania wydarzenia. 

 

  Zgłoszenie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne 

prawo do zapisu występu dowolną techniką i wykorzystywanie zapisanego materiału do 

celów edukacyjnych, popularyzatorskich, sprawozdania, informacje do pracy itp. zgody na 

publikację wizerunku wykonawców przez Organizatora (art. 81 ust. 2 prawa autorskiego). 

 

 Wzięcie udziału w przeglądzie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzysty-

wanie danych osobowych uczestników zgodnie z przepisami Ustawy (Dz. U. 2016 r. poz 

992) o ochronie danych osobowych. 

 

 Przystępując do przeglądu uczestnicy akceptują niniejszy regulamin oraz zapewniają, że 

posiadają pełnię praw autorskich do zgłoszonego spektaklu, nie naruszają praw autorskich 

osób trzecich, nie naruszają dóbr osobistych osób oraz innych dóbr prawnie chronionych. 

 

 Istnieje też możliwość indywidualnego uczestnictwa w przeglądzie po wykupieniu 

akredytacji 50.00 PLN i jednoczesnym podporządkowaniu się niniejszemu regula-

minowi. 

 

 Przy dużej ilości zgłoszeń przekraczających możliwości Organizatora decydować będzie 

kolejność zgłoszeń. 

 

 

 


