REGULAMIN

Rypiński Dom Kultury
16-18 maja 2019

Rypiński Dom Kultury jest samorządową instytucją kultury Gminy Miasta Rypin

“Teatr jest najdemokratyczniejsz¹ z form sztuki”
Józef Narzymski

45 RYPIÑSKA WIOSNA
TEATRALNA
Ogólnopolski Przegl¹d Amatorskich
Zespo³ów Teatralnych
16 - 18 maja 2019

ORGANIZATOR
Rypiñski Dom Kultury

PATRONAT HONOROWY
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Burmistrz i Rada Miasta Rypin

I. CEL IMPREZY:
- promocja amatorskiej twórczoœci teatralnej
- inspirowanie do poszukiwañ nowych form pracy artystycznej
w zespole
- integracja mi³oœników sztuki teatralnej
- szeroko rozumiana edukacja teatralna zarówno zespo³ów
jak i spo³eczeñstwa
- promocja m³odych talentów
II. UCZESTNICTWO:
1. “RWT” jest imprez¹ otwart¹, mog¹ w niej braæ udzia³
amatorskie zespo³y ró¿nych form teatralnych.
2. Repertuar prezentowanych spektakli jest dowolny
3. Dniami prezentacji festiwalowych s¹ tylko czwartek i pi¹tek
(16-17 maja), sobota jest dniem fina³owym (og³oszenie
wyników, profesjonalny spektakl na fina³: monodram
Katarzyna Ko³eczek “Co modna pani wiedzieæ powinna”)
4. Spektakl nie mo¿e trwaæ d³u¿ej ni¿ 40 minut
5. £¹czny czas monta¿u i demonta¿u scenografii nie mo¿e
przekroczyæ 20 min.
6. Warunkiem uczestnictwa w przegl¹dzie jest nades³anie
nagrania spektaklu (p³yta, link do pobrania) oraz
czytelnie i dok³adnie wype³nionego zg³oszenia wraz
z list¹ cz³onków (z wyszczególnieniem ról granych w spektaklu)
i opiekunów, oraz oœwiadczeñ (wymagane jest z³o¿enie
oœwiadczenia od ka¿dego cz³onka zespo³u, osobom poni¿ej
16 roku ¿ycia oœwiadczenie podpisuj¹ rodzice/opiekunowie
prawni) najpóŸniej do 5 kwietnia 2019.
7. Zg³oszenia mo¿na dokonaæ poprzez:
- przes³anie poczta tradycyjn¹ na adres: Rypiñski Dom Kul;tury,
ul. Warszawska 8, 87-500 Rypin z dopiskiem 45 RWT
- elektronicznie na adresy: justyna.motylewska@rypin.eu ,
agnieszka.szwankowska@rypin.eu w treœci maila umieszczaj¹c
link do bezpoœredniego pobrania filmu z nagraniem
i za³¹czaj¹c skan karty zg³oszenia oraz oœwiadczeñ.
7. Do przegl¹du kwalifikuje powo³ana przez organizatora
komisja po obejrzeniu nades³anych materia³ów
8. Lista zespo³ów zakwalifikowanych do Przegl¹du zostanie
opublikowana na stronie internetowej: www.rdk.rypin.eu
do 26 kwietnia br.
III. MIEJSCE I TERMIN:
Rypiñski Dom Kultury - sala widowiskowa
ul. Warszawska 8 , 87-500 Rypin,
16 - 18 maja 2019 r.

IV. JURY :
Uczestników “RWT” oceniaæ bêdzie profesjonalne Jury powo³ane
przez organizatora “Wiosny”, które bêdzie braæ pod uwagê:
- dobór repertuaru
- artystyczn¹ wartoœæ przedstawienia
- pomys³ inscenizacyjny
- ogólne wra¿enia artystyczne
V. NAGRODY :
Przewidziano przyznanie nagród pieniê¿nych:
- Grand Prix im. Bogusza Bilewskiego, za najlepszy spektakl,
- za najlepsz¹ kreacjê aktorsk¹, za re¿yseriê,
- dla najlepszego zespo³u dzieciêcego.
O podziale nagród decyduje jury. Organizator Rypiñskiej Wiosny Teatralnej
informuje, ¿e przyznane nagrody pieniê¿ne zostan¹ pomniejszone o podatek
zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa.
VI. POSTANOWIENIA KOÑCOWE:
1. Instytucje lub zespo³y zg³aszaj¹ce siê indywidualnie
odpowiadaj¹ za ubezpieczenie uczestników na czas ich
pobytu podczas “Wiosny” oraz przejazdu.
2. Warunkiem przyst¹pienia do konkursu jest uiszczenie przez
zakwalifikowany zespó³ op³aty akredytacyjnej do dnia 6.05.2019,
tylko i wy³¹cznie na konto organizatora:
Rypiñski Dom Kultury
ul. Warszawska 8; 87-500 Rypin
BG¯ 84 20300045 1110 0000 0246 5400
3. Koszty przejazdu oraz akredytacji w wysokoœci 15 z³. od
osoby pokrywaj¹ instytucje patronuj¹ce lub sami
zainteresowani. (Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury
proszone s¹ o podanie niezbêdnych danych na karcie zg³oszenia)
4. Uczestnicy 45 RWT organizuj¹ nocleg i wy¿ywienie
we w³asnym zakresie.
Bazy noclegowe w Rypinie i okolicy:
- restauracja „Modrzewiowa”, Starorypin Rz¹dowy 26
tel. 608 064 572 (3 km. od Rypina)
- Ober¿a Na Uboczu, Kowalki 87
tel. 502 424 975 (5 km. od Rypina)
- MOSiR - hotel, Rypin ul. Sportowa 41
tel. 054 280 21 68
- Dom Weselny “Sikorka”, Sikory tel. 604 993 800
509 653 324 (ok 3 km od Rypina)
- Restauracja “Z³ota Rybka”, Strzygi 125, 698 577 111

(ok 8 km od Rypina)
- Hotel, Rypin ul. Bukowa 10B, tel. 54 280 35 87
- Hotel LEVEL, Rypin ul. M³awska 48, tel. 54 233 7229
- Zajazd “Karczówka”, Rypin ul. Warszawska 142,
tel. 54 280 56 22
5. Organizatorzy zapewniaj¹:
- scenê o wymiarach szer. 11 m , g³. 6 m, bez mo¿liwoœci
przestrzennego podwieszenia dekoracji
- nowoczesne oœwietlenie z mo¿liwoœci¹ zmiany natê¿enia
pr¹du, sprzêt nag³aœniaj¹cy, odtwarzacz CD
- standardowe rekwizyty oraz materia³y potrzebne
do montowania dekoracji, typu: stó³, krzes³o, wieszak, szpilki, nici,
ig³ê, drabinê itp.
6. Sekretariat 45 “Rypiñskiej Wiosny Teatralnej”:
Rypiñski Dom Kultury
Ul. Warszawska 8
87-500 Rypin
Tel./ fax. 054-280-21-56 ,
KONTAKT e-mail:
sprawy organizacyjne:
agnieszka.szwankowska@rypin.eu
justyna.motylewska@rypin.eu
sprawy techniczne:
jaroslaw.majewski@rypin.eu
akredytacje, sprawy finansowe:
ksiegowosc.rdk@rypin.eu
8. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu nale¿y
do organizatora.
ZAPRASZAMY, DO ZOBACZENIA W RYPINIE
- ORGANIZATORZY
Organizatorzy uprzejmie prosz¹ zespo³y oraz instruktorów i opiekunów
o udzia³ w prezentacjach przez ca³y czas trwania festiwalu.
Uwaga! Mile widziana obecność podczas ogłaszania werdyktu.

