Divadelní soutěž

„Klatovská věž“

1. ročník nepostupové divadelní soutěže pro amatérské a ochotnické
soubory věnující se divadelní činnosti pouze na rekreační úrovni

Pořadatel:
Dům dětí a mládeže Klatovy

Dům dětí a mládeže Klatovy, ul. 5 května 109
339 01 Klatovy, tel. 376 311 345

Propozice
1. ZÁKLADNÍ INROFMACE
Pořadatel:
Místo konání:
Datum:
Soutěž určena pro:

Dům dětí a mládeže Klatovy
Stálá divadelní scéna Klatovy
18. 4. 2020
amatérské divadelní soubory, ochotnické soubory a
pro všechny ostatní, kdo se divadelní činnosti věnují
na rekreační úrovni, nikoli na profesionální.

Startovné:
Vstupné:

100kč/osoba
diváci 150 Kč/osoba, děti do 3 let zdarma (bez nároku
na místo), 1 vedoucí k deseti členům souboru má
vstup zdarma (20 členů – 2 vstupenky, 30 – 3
vstupenky, atd..)

Kontaktní osoba:
Telefon, e-mail:

Ludmila Tomášková
608 170 986, 608 519 501
divadelnisoutezklatovy@seznam.cz

2. PRAVIDLA PŘIHLÁŠENÍ NA SOUTĚŽ
TERMÍNY

od 1. 12. 2019 začátek přihlašování
do 29. 2. 2020 uzávěrka přihlášek
do 29. 2. 2020 přijetí scénáře, souhrnu obsahu hry
do 3. 3. 2020 konec úprav přihlášek (do 12:00)
od 4. 3. 2020 odeslání faktury na Váš kontaktní e-mail
do 18. 3. 2020 připsání platby na účet DDM Klatovy
do 20. 3. 2020 přijetí hudebního doprovodu
od 23. 3. 2020 odesílání podrobných informací k
soutěži a rozpis šaten
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POSTUP PŘIHLÁŠENÍ
1. Prostudování zaslaných propozic.
2. Vyplnění a odeslání přihlášky na uvedený e-mail do 29. 2. 2020 (stažení
přihlášky na webových stránkách ddm-klatovy.cz, na facebooku Divadelní
soutěž, nebo osobně v kanceláři DDM Klatovy). Potvrzení o přijetí přihlášky
Vám bude odesláno na Vámi uvedený e-mail nejpozději do 3 dnů.
3. Do 29. 2. 2020 přijetí scénáře (týká se pouze kategorie „vlastní tvorba“) nebo
obsahu hry (týká se výňatku z dlouhého představení) na uvedený e-mail.
4. Zaplacení startovného nejpozději do 18. 3. 2020. Startovné se nevrací. Platba
v hotovosti na místě není možná.
5. Odeslání hudebního doprovodu do 20. 3. 2020 na uvedený e-mail ve formátu
mp3.
6. Kompletní informace k průběhu soutěže (časový harmonogram, startovní
listinu) obdržíte 7 dní před soutěží.
7. V případě nedodržení termínů přihlášení a plateb bude skupina automaticky
odhlášena.

Kapacita je omezena. Při naplnění časového harmonogramu si pořadatel
vyhrazuje ukončit přihlašování před termínem oficiální uzávěrky!!!

3. SOUTĚŽNÍ KATEGORIE
 Věková kategorie
 Děti – dětský soubor smí obsahovat 1 dospělou osobu. Děti jsou
brány do své plnoletosti, tedy do dovršení 18 let věku v den konání
soutěže.
 Dospělí – dospělý soubor smí obsahovat dětské herce. Ti však
nesmí přesáhnout 1/3 souboru.
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 Rozdělení podle tvorby
 Vlastní tvorba – scénář napsal člen souboru, spolku (režisér, učitel,
žák,…). Nutné doložit scénář dle požadavků pořadatele (uvedeno
výše).
 Převzatá tvorba – scénáře známých i méně známých autorů.
Všech, co nejsou součástí divadelního souboru.

 Rozdělení podle druhu představení
 Činohra
 Muzikál
 Loutkové a maňáskové divadlo
 Poezie
 Pantomima
 Šerm divadlo
 Scénka, skeč
Za zařazení do příslušných kategorií zodpovídá vedoucí souboru. Při špatném
zařazení může být soubor diskvalifikován.

4. DÉLKA JEDNOTLIVÝCH PŘEDSTAVENÍ, PŘÍPRAVA SCÉNY
Představení mají stanovenou maximální délku trvání. Tato doba nesmí být
překročena. Představení jsou tedy krátká, anebo část představení z dlouhé hry.
V případě výňatku z dlouhého představení doložte krátký souhrn obsahu hry
shrnutý do 5 až 10 vět na uvedený e-mail.
Soubor do přílohy ukládejte s následující posloupností popisu a odesílejte na
uvedený e-mail.
Název divadelního souboru, věkové zařazení, zařazení podle tvorby, druh
představení
(např. DivadelnísouborPodPláštěm_dospělí_vlastní_činohra)






Muzikál, šerm divadlo – 20 minut
Činohra – 15 minut
Loutkové a maňáskové divadlo – 10 minut
Poezie, pantomima, scénka, skeč – 5 minut
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Délka přípravy jednotlivých scén je stanovena na maximálně 5 minut, proto
doporučujeme používat jednoduché rekvizity a kulisy. Do stanovené doby
přípravy scény se započítává i případný živý hudební doprovod, proto raději
volte hudbu ze záznamu.

5. HUDBA
Hudební doprovod ve formátu mp3 je nutné předem zaslat na uvedený e-mail
do 20. 3. 2020, s názvem divadelního souboru, věkové zařazení, zařazení podle
tvorby a druhu představení
(např. DivadelnísouborPodPláštěm_dospělí_vlastní_činohra)
Doporučujeme mít s sebou hudbu a zvuk také na flashdisku.

V případě použití živé hudby doporučujeme vystoupení menšího počtu
hudebníků. Ti mají k dispozici pouze jeviště, orchestřiště nebude zpřístupněno.
Vzhledem k nutnosti zaslat hlášení použitých zvukových nahrávek (OSA),
prosíme používat výhradně legálně získanou hudbu z doložených zdrojů.
V případě prokázání nelegálně získaných nahrávek, nese plnou odpovědnost
soubor či skupina, která tuto nahrávku použila při svém vystoupení.

V případě dotazů kontaktujte zvukaře – Jiří Mužík, 732 225 266

6. POROTA A SYSTÉM HODNOCENÍ
Hodnotit bude vícečlenná porota složená z divadelních odborníků. Předsedou
poroty je Jan Potměšil.
Hodnocení: ústní
Každý z porotců se krátce vyjádří ke shlédnutému výkonu. Na konci každé
kategorie proběhne vyhlášení výsledků.
Členové poroty jsou seznámeni s propozicemi soutěže a charakteristikou
jednotlivých soutěžních kategorií. Pokud porota zaznamená porušení zapsaných
pravidel, automaticky zařadí daný soubor na poslední místo v dané kategorii.
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Pořadatel si vyhrazuje právo udělit výjimku ve výše zmíněných pravidlech na
základě svého uvážení. Tuto skutečnost dopředu nahlásí souborům v kategorii,
kde byla výjimka udělena, zároveň s touto skutečností seznámí všechny členy
poroty.
Pořadatel si vyhrazuje právo spojit některé soutěžní kategorie (v případě velmi
nízkého počtu přihlášených souborů v dané kategorii)
Hodnocení poroty je konečné, nelze podávat protesty.

Ceny: Medaile a diplom pro první tři místa v každé kategorii, soška pro první
místo v každé kategorii. Všichni účastníci obdrží účastnický list a upomínkové
předměty. Speciální cena soutěže pro hlavního výherce.

7. TECHNICKÉ ZÁZEMÍ
Prostor pro vystoupení: jeviště stálé divadelní scény Klatovy (jeviště od hlavní
opony 12m, rozteč portálů 7m, hlavní opona šířka 9m, hlavní opona výška
2,5m).
Šatny: vzhledem k nižšímu počtu šaten bude po uzávěrce přihlášek vytvořen
časový harmonogram jednotlivých šaten (tento rozpis Vám bude odeslán
s ostatními informacemi k soutěži od 23. 3. 2020).
Občerstvení: možnost zakoupení drobného občerstvení v divadelním klubu
„Déčko“.
Doprava rekvizit: k zadnímu vchodu stálé divadelní scény Klatovy. Divadelní
ulice (vjezd z náměstí kolem restaurace Beseda). Tato ulice nebude sloužit
k zaparkování aut, ale pouze k vyložení kulis a rekvizit.
Parkování: náměstí Míru Klatovy (v čase od 8:00 do 13:00 je parkoviště
zpoplatněno, 20 Kč/hod. Od 13:00 je parkoviště zdarma)

Vstup do šaten a na jeviště bude umožněn pouze účinkujícím a vedoucím
souboru!
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8. OSTATNÍ INFORMACE
Účastníkem soutěže jsou takové soubory, které se věnují divadelní činnosti pouze na
rekreační úrovni, nikoli na úrovni profesionální.
Účastníci soutěže vyplněním a odesláním přihlášky stvrzují a souhlasí s tím, že
pořadatel soutěže, poskytující zázemí a služby v pronajatých prostorách soutěže,
neodpovídá za škodu na věcech způsobenou třetí osobou (ust. § 433 zák. č. 40/1964
Sb. Občanského zákoníku), které byli fyzickými osobami neseny do prostor soutěže,
ledaže by ke škodě došlo úmyslným zaviněním pořadatelem soutěže, nebo některým
z pracovníků pořadatele soutěže. Cenné předměty jsou účastníci soutěže povinni
ukládat u svého vedoucího, nebo odpovědných zástupců. Prostorem soutěže se
rozumí stálá divadelní scéna Klatovy včetně všech vnitřních a vnějších prostor.
Odstoupení ze soutěže je možné. Storno poplatek za odstoupení ze soutěže nebo
neúčast jakýchkoliv účastníků souboru je 100%.
Veškeré podrobné informace k průběhu soutěže Vám odešleme na e-mailovou
adresu od 23. 3. 2020 (časový harmonogram, rozpis šaten, startovní listina apod.)
V průběhu celé soutěže bude přítomen zdravotník a příslušný personál.
Všichni účastníci souhlasí se zveřejněním fotek popř. videa pořízených během soutěže
pro účely DDM (noviny, facebook, propagace, atd.)
Soutěžící souhlasí se zpracováním osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o
ochraně osobních údajů, v platném znění, a to pro účel soutěže na dobu nezbytně
nutnou, nejdéle do písemného odvolání. Pořadatel je povinen zachovávat mlčenlivost
a chránit před zneužitím data, údaje a osobní údaje účastníků soutěží, citlivé osobní
údaje a shromažďovat pouze nezbytné údaje a osobní údaje, bezpečně je ukládat a
chránit před neoprávněným přístupem, neposkytovat je subjektům, které na ně
nemají zákonný nárok, nepotřebné údaje vyřazovat a dál je nezpracovávat. Soutěžící
dále vyjadřují souhlas s uvedením svého jména, příjmení a bydliště, popř. dalších
nezbytných údajů, v rámci zveřejnění výsledků soutěže a jejího výherce.
Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž kdykoliv zrušit či změnit pravidla.
Pořadatel si vyhrazuje právo ve všech případných sporech vzniklých z této soutěže
učinit konečné rozhodnutí.

KDE NÁS NAJDETE?
Adresa:
Stálá divadelní scéna Klatovy,
Divadelní 148, 339 01 Klatov
GPS: 49.3956489N, 13.2920856E
(do navigace zadávejte GPS souřadnice)

