
 
 

T E R M I N Y :  

11  października - termin przyjmowania zgłoszeń 

18  października – ostateczny termin wpłat akredytacji 

25 - 26 października - dni teatru dla młodzieży 

27 października – dzień teatru dla dorosłych 

28 - 29 października  - dni teatru dla dzieci 

 

W A R U N K I   U C Z E S T N I C T W A :  

1. O przyjęciu decyduje zgłoszenie grupy w terminie 11.10.2019 r. 

2. Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny. 

3. Za bezpieczeństwo uczestników odpowiadają instruktorzy grup. 

4. Instytucje delegujące, po potwierdzeniu udziału w imprezie przesłanego przez Organizatora 

w dniu 14.10.2019 r. na adres e-mail podany w zgłoszeniu, wpłacają akredytację za 

członków grup oraz dodatkowych opiekunów (powyżej dwóch osób) w kwocie: 

 A) 70 zł od uczestnika dla grup młodzieżowych 

 B) 25 zł od uczestnika dla grup dorosłych 

 C) 35 zł od uczestnika dla grup dziecięcych 

nie później niż do 18.10.2019 na konto: 

Gminny Ośrodek Kultury 

Ul. Zjednoczenia 67 

43-250 Pawłowice 

41 8447 0005 0000 0198 2000 0001 

6. Organizatorzy zapewniają: 

 wyżywienie wg harmonogramu (posiłki tradycyjne lub wegetariańskie, inne wymagania 

żywieniowe we własnym zakresie), 

 noclegi, zorganizowane na teranie Domu Kultury w Pawłowicach Osiedlu (zapewniamy 

materace - należy zabrać śpiwory!), 

 dostęp do pomieszczenia socjalnego (gorące napoje), 

 warsztaty z różnych form teatru. 

7. Prosimy o zabranie strojów ćwiczebnych na warsztaty (czarne koszulki, wygodne spodnie, 

miękkie obuwie). 

8. Członkowie dziecięcych grup teatralnych zabierają stroje kąpielowe i czepki. 

9. Organizator dysponuje profesjonalną salą widowiskową ze sceną o wymiarach: 10m x 8m 

(światło sceny) + kulisy i przejście za horyzontem – 70 cm, oświetlenie i sprzęt nagłaśniający. 

10. Wpłacona akredytacja nie podlega zwrotowi. 

 

ZGŁOSZEN IA :  

Kartę zgłoszenia należy przesłać na adres: 

Gminny Ośrodek Kultury, ul. Zjednoczenia 67, 43-250 Pawłowice, Tel: 324722570 

lub pocztą elektroniczną: gokpawlowice@hoga.pl 

W razie pytań prosimy o kontakt z panią Ewą Sikorą, Tel. 606 124 232 

mailto:gokpawlowice@hoga.pl

