REGULAMIN KONKURSU SPEKTAKLI KOMEDIOWYCH
XXIII OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL KOMEDII TALIA 2019
21 września do 29 września 2019 roku

1. Organizatorem FesHwalu jest Teatr im. Ludwika Solskiego w Tarnowie.
2. Termin FesHwalu: 21 września do 29 września 2019 roku. Miejsce: Teatr im. Ludwika Solskiego w
Tarnowie.
3. FesHwal jest przeglądem różnorodnych form i gatunków spektakli komediowych, których premiera
odbyła się nie później niż 31 maja 2019 roku.
4. Teatry i inne podmioty posiadające status prawny upoważniający do reprezentowania zawodowych
grup teatralnych zgłaszają swój udział w FesHwalu pisemnie do dnia 30 kwietnia 2019 r. (decyduje
data stempla pocztowego) poprzez wypełnienie „Karty zgłoszenia”, która stanowi załącznik do
Regulaminu.
5. Teatry zainteresowane udziałem w FesHwalu umożliwią obejrzenie zgłoszonego spektaklu, do
dnia 31 maja 2019 r. Spektakle nie grane w tym terminie mogą być zakwaliﬁkowane poprzez
obejrzenie płyty DVD z nagranym spektaklem.
6. Spektakle, których premiera zaplanowana jest w okresie między 30 kwietnia a 31 maja 2019 r.
powinny zostać zgłoszone do dnia 30 kwietnia 2019 r. z umożliwieniem obejrzenia zgłoszonego
spektaklu (lub przesłaniem płyty DVD z nagraniem) do dnia 31 maja 2019 r.
7. Spośród wszystkich poprawnie wypełnionych zgłoszeń zostaną wybrane spektakle konkursowe.
8. Ostateczna decyzja o zaproszeniu spektaklu do udziału w Konkursie podjęta zostanie do
dnia 17 czerwca 2019 roku.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do dwukrotnego grania przedstawienia biorącego udział w
FesHwalu. Warunkiem udziału w FesHwalu jest dwukrotna prezentacja przedstawienia.
10. Uczestnicy zakwaliﬁkowaniu do udziału w FesHwalu zobowiązują się do przesłania na płytach CD
oraz drogą elektroniczną materiałów reklamowych .
11. Organizator zapewnia zwrot poniesionych kosztów związanych z wystawieniem spektaklu podczas
FesHwalu oraz zakwaterowanie na podstawie odrębnej umowy zawartej z Teatrem.
12. Spektakle konkursowe oceni jury, które przyzna GRAND PRIX dla najlepszego spektaklu fesHwalu
(statuetkę Tarnowskiej Talii wraz z nagrodą ﬁnansową).
13. Publiczność wybierze własne zwycięskie przedstawienie głosując w Plebiscycie Publiczności.
14. Organizator może przeznaczyć dodatkową pulę nagród i wyróżnień dla twórców i aktorów.
15.Spośród osób głosujących zostaną rozlosowane atrakcyjne nagrody rzeczowe ufundowane przez
Sponsorów FesHwalu.
16. W głosowaniu nie mogą brać udziału pracownicy Teatru im. Ludwika Solskiego.
17. W przypadku udziału spektaklu w FesHwalu, aktorzy biorący udział w przedstawieniu wystąpią w
klubie fesHwalowym, zaplanowanym w przerwie między spektaklami.

18. W przypadku udziału spektaklu w FesHwalu, teatr udzieli zgody na rejestrację fragmentu
spektaklu oraz wykonywania zdjęć podczas spektaklu.
19. W przypadku udziału spektaklu w FesHwalu, teatr wydeleguje aktora lub aktorów do udzielenia
wywiadu lokalnym mediom.
20. Wszelkie spory wynikłe w związku z kwaliﬁkacją i uczestnictwem spektakli XXIII Ogólnopolskiego
FesHwalu Komedii Talia 2019 rozstrzygane są przez Organizatora.
21. Biuro organizacyjne XXIII Ogólnopolskiego FesHwalu Komedii Talia 2019 mieści się w Teatrze im.
Ludwika Solskiego w Tarnowie, ul. Mickiewicza 4,
33-100 Tarnów, tel/fax. 14 688 32 88,
e-mail:sekretariat@teatr.tarnow.pl.
22. Regulamin FesHwalu i kartę zgłoszenia można pobrać ze strony internetowej
Teatru: www.teatr.tarnow.pl

Tarnów, 6 lutego 2019 roku

