Centrum Rezydencji Teatralnej SCENA ROBOCZA ogłasza konkurs rezydencyjny
"Nowa Generacja" na realizację premiery teatralnej.
REGULAMIN KONKURSU "NOWA GENERACJA"
§1
Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Scena Robocza. Konkurs jest realizowany w
ramach projektu artystycznego "Centrum Rezydencji Teatralnej SCENA ROBOCZA" i ma na
celu wyłonienie spośród twórców/czyń młodego pokolenia najciekawszego autora/kę
projektu teatralnego. Organizatorzy konkursu nie narzucają tematu ani formy wypowiedzi
podkreślając nadrzędną wartość niezależności artystycznej twórców. Rezydencyjny
charakter konkursu gwarantuje kompleksowe wsparcie w realizacji zwycięskiego projektu.
§2
Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich, urodzonych po31 grudnia 1983 roku. W
konkursie mogą wziąć udział twórcy/czynie, zespoły teatralne oraz grupy nieformalne
działające na terenie Polski. W przypadku pracy zespołowej co najmniej połowa realizatorów
musi spełniać powyższy warunek wiekowy.
§3
Do konkursu mogą być zgłoszone wyłącznie autorskie projekty wcześniej nie realizowane,
których czas trwania nie może być krótszy niż30 minut.
§4
Z konkursu wykluczone są spektakle wznowieniowe, realizacje spektakli dla dzieci oraz
taneczne.
§5
Zgłoszone projekty zostaną ocenione przez trzyosobową, niezależną komisję, której skład
powoła Organizator.
§6
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie w terminie do31.05.2019 roku
poprawnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1) wraz ze szczegółowym
opisem projektu teatralnego. Można dołączyć scenariusz.
§7
Laureat konkursu otrzyma:
1. środki na realizację premiery teatralnej w wysokości 10 000 złbrutto;

2. możliwość korzystania z sali teatralnej, wyposażenia technicznego będącego w
dyspozycji Organizatora, pomoc techniczną, organizacyjną i promocyjną w trakcie trwania
rezydencji (lipiec-wrzesień 2019 roku);
3. dokumentację fotograficzną oraz spot filmowy z premiery do dyspozycji własnej.
4. propozycję kolejnych prezentacji zrealizowanej premiery w ramach repertuaru Centrum
Rezydencji Teatralnej SCENA ROBOCZA na podstawie odrębnej umowy
. §8
Laureatowi konkursu spoza Poznania Organizator oferuje pomoc w organizacji
niezbędnego zakwaterowania na czas rezydencji oraz pokazów premierowych.
§9
Laureat konkursu jest zobowiązany do:
1. Prezentacji częściowych efektów pracy w połowie czasu trwania rezydencji (termin
ustalany indywidualnie) oraz ich omówienia z jurorami oraz organizatorami konkursu.
2. Dwukrotnego, premierowego wystawienia zrealizowanego projektu w siedzibie
Organizatora w ramach projektu artystycznego "Centrum Rezydencji Teatralnej SCENA
ROBOCZA" w dniach 13,14.09.2019 roku;
3. Poniesienia wszelkich, dodatkowych kosztów nie mieszczących się w kwocie wskazanej w
§7 pkt. 1;
4. Dostosowania warunków technicznych realizowanej premiery do parametrów sali oraz
zaplecza technicznego (załącznik nr 2).
§10
Dalsze szczegóły realizacji projektu oraz wzajemnych zobowiązań zostaną ustalone w
odrębnej, pisemnej umowie zawartej między Laureatem a Organizatorem po ogłoszeniu
wyników konkursu. Organizator zastrzega sobie prawo do konsultacji z Laureatem przed
ostatecznym, ewentualnym zakwalifikowaniem projektu do realizacji.
§11
Zgłoszenia należy nadesłać pocztą elektroniczną na adres: biuro@scenarobocza.pl.Mail
zwrotny od Organizatora stanowi potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia. Zgłoszenie złożone po
upływie ustalonego terminu, bez wymaganych załączników, wypełnione w nieczytelny
sposób, nie spełniające warunków regulaminu konkursu nie będą rozpatrywane.
§12
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30.06.2019roku i zostanie ogłoszone na stronie
internetowej Organizatora: www.scenarobocza.pl. Organizator zastrzega sobie prawo
zmiany terminu rozstrzygnięcia.

§13
Zgodnie z treścią Art. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych uczestnik konkursu zobowiązuje się do uzyskania zezwoleń od podmiotów
uprawnionych z tytułu praw autorskich i pokrewnych na wykorzystanie cudzych utworów w
zgłoszonym projekcie (jeśli takowe się pojawią) i oświadcza, że będzie ponosić
odpowiedzialność prawną i finansową z tytułu zgłoszenia jakichkolwiek roszczeń do
Organizatora z tytułu wyżej wymienionego.
§14
Wysłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez
Uczestnika konkursu warunków niniejszego regulaminu oraz wyrażenia zgody na
wykorzystanie przez Organizatora danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 roku o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926) w celu
rozstrzygnięcia niniejszego konkursu, w tym publikacji wyników oraz promocji spektakli.
§15
W sprawach nieuregulowanych w regulaminie decyzję podejmuje Organizator

