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Gminny Ośrodek Kultury w Trawnikach 
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REGULAMIN 

Jesienne Spotkania Teatralne  

27.11.2022 r. 

 

I. Organizator 

 

Gminny Ośrodek Kultury w Trawnikach 

Trawniki 604 

21-044 Trawniki 

 

II.  Cel Jesiennych Spotkań Teatralnych: 

 

- przegląd dorobku artystycznego amatorskich teatrów, 

- promowanie nowych form zainteresowań i pasji, 

- inspirowanie do poszukiwań nowych form pracy artystycznej i wychowawczej, 

- inspirowanie instruktorów do teatralnych prób wyzwalających twórczą postawę, 

- wzbogacanie dotychczasowej wiedzy i umiejętności, 

- kształtowanie umiejętności konfrontacji i współzawodnictwa oraz pracy w grupie, 

- wymiana doświadczeń pomiędzy grupami, 

- integracja zespołów teatralnych. 

 

III. Założenia programowe 

 

1. W spotkaniach mogą uczestniczyć grupy amatorskich teatrów działające w szkołach i placówkach 

kultury, uprawiające różne formy teatralne. 

2. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie prawidłowo wypełnionej Karty zgłoszenia do 04.11.2022 

r.  na adres: Gminny Ośrodek Kultury w Trawnikach, Trawniki 604, 21-044 Trawniki z dopiskiem 

„Jesienne Spotkania Teatralne” lub drogą mailową: julita.tarnogorska.burak@goktrawniki.pl 

Regulamin i Karta zgłoszenia są do pobrania na stronie internetowej: www.goktrawniki.pl. 

 

http://www.goktrawniki.pl/
http://www.goktrawniki.pl/
http://www.goktrawniki.pl/
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IV. Założenia techniczne i organizacyjne  

 

1. Wymagania techniczne:  

a) Przygotowanie sceny do występu, montaż oraz demontaż scenografii po występie nie powinno 

trwać dłużej niż 10 min.,  

b) Podkład muzyczny należy przygotować na płycie CD lub nośniku pendrive.  

2. Wszystkie zespoły uczestniczące w spotkaniach otrzymają pamiątkowe dyplomy i statuetki. 

3. Podczas trwania Jesiennych Spotkań Teatralnych organizator zapewnia uczestnikom poczęstunek.  

4. Miejsce wydarzenia: Gminny Ośrodek Kultury w Trawnikach, Trawniki 604, 21-044 Trawniki.  

5. Zgłoszenia grupy teatralnej do udziału w Spotkaniach należy dokonać poprzez wypełnienie Karty 

Zgłoszeniowej. Nadesłanie Karty do organizatorów jest równoznaczne z zaakceptowaniem warun-

ków regulaminu. 

6. Termin nadsyłania zgłoszeń: 04.11.2022 r.  

7. O zakwalifikowaniu się na Jesienne Spotkania Teatralne 2022 decyduje kolejność zgłoszeń. 

 

V. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

 

1. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

Ja, podpisana/ny w karcie zgłoszeniowej wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez 

GOK w Trawnikach w celu zamieszczania informacji o Grupie Teatralnej, zamieszczania zdjęć na 

portalach społecznościowych, stronach Wydarzenia itp. 

 

VI. Uwagi końcowe 

Organizatorzy Jesiennych Spotkań Teatralnych nie pokrywają kosztów przejazdów oraz noclegów.  

Informacje szczegółowe można uzyskać telefonicznie: 81/5856038. 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo możliwości wykorzystywania materiałów do celów promo-

cyjnych i publikacji. 

Udział w spotkaniach oznacza zgodę na publikacje nagrań, dokumentację fotograficzną z imprezy,               

a także publikację danych osobowych wynikających z regulaminu oraz w celach marketingowych 

zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. 

 

  


