67. OGÓLNOPOLSKI KONKURS RECYTATORSKI
19. "Sam na scenie" Finał Turnieju Teatrów Jednego Aktora
edycja dedykowana pamięci Kazimierza Jałowczyka
16 – 19 czerwca 2022r.

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
Biuro Organizacyjne
sprawy wszelkie - Katarzyna Sygitowicz-Sierosławska 692 320 926
- Aleksandra Karnicka 59 84 263 49
technika - Maciej Sierosławski 606 640 157
Zgłoszenie:
po zakończeniu przeglądów wojewódzkich uprzejmie prosimy o przesłanie drogą
elektroniczną kart uczestników zakwalifikowanych do Finału Turnieju Teatrów Jednego
Aktora w Słupsku.
Wykonawcy rekomendowani dodatkowo, przesyłają rejestrację spektaklu na wybranym
nośniku do 20 maja, dla województw w których eliminacje odbywają się po 20 maja
(mazowieckie, podlaskie, pomorskie, łódzkie, warmińsko-mazurskie) prosimy o pilne
przesłanie rejestracji, najpóźniej do dnia 02 czerwca br. Prosimy na adres:
1. Słupskie Towarzystwo Kultury Teatralnej - Teatr Rondo,,
ul. M. Niedziałkowskiego 5a, 76-200 Słupsk
(z dopiskiem – 19. Sam na scenie)
lub link do nagrania rejestracji: email: kasia-rondo@o2.pl lub rondo@sok.slupsk.pl
AKREDYTACJE:

Informujemy, że wykonawców zakwalifikowanych do finału obowiązuje akredytacja w
wysokości 200 zł od osoby. Wpłacić ją należy na konto: Zarząd Główny Towarzystwa Kultury
Teatralnej, 02-309 Warszawa, ul. Słupecka 9 lok. 3, Nr konta 16 2030 0045 1110 0000 0346
5530 (przed rozpoczęciem spotkań finałowych) Kopię pokwitowania wpłaty wykonawca
powinien mieć ze sobą.
Akredytację instruktorów, opiekunów, obserwatorów w wysokości 280 zł od osoby (pokoje
2 osobowe) należy wpłacić na konto Słupskiego Ośrodka Kultury, ul. S. Banacha 17,
76-200 Słupsk, Nr konta: mBank 84 1140 1153 0000 2182 2100 1001.
W przypadku nie korzystania z noclegów lub z wyżywienia (dieta ogólna lub wegetariańska)
wysokość opłaty częściowej po uzgodnieniu z organizatorem.
Organizatorzy nie przyjmują odpowiedzialności za niepełnoletnich uczestników. Osoby
niepełnoletnie mogą uczestniczyć w imprezie za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów.
Przypominamy o konieczności zabrania dokumentu tożsamości potrzebnego do
zameldowania.

WAŻNE:
Wszyscy uczestnicy podlegają klauzuli o zapoznaniu się z regulaminem konkursu i zgodzie na
przetwarzanie danych osobowych. Pragniemy zapewnić, że znajdujące się w dyspozycji
Słupskiego Towarzystwa Kultury Teatralnej - Teatr Rondo dane osobowe służą wyłącznie
celom organizacyjnym i nie zostaną nigdy powierzone podmiotom trzecim.
Kontakt:
Słupskie Towarzystwo Kultury Teatralnej - Teatr Rondo,
ul. M. Niedziałkowskiego 5a, 76-200 Słupsk
stktrondo@gmail.com lub kasia-rondo@o2.pl

