
REGULAMIN
I Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów Alternatywnych

 im. Czesława Dopieralskiego HESPERIA

Chełm, 30 czerwca – 2 lipca 2017 r.

1. I Ogólnopolski Festiwal Teatrów Alternatywnych im Cz. 
Dopieralskiego HESPERIA -  odbędzie się w Chełmskim Domu 
Kultury w Chełmie - w dniach  od 30 czerwca  do 2  lipca 2017r.

2. Festiwal jest spotkaniem młodzieżowych amatorskich 
zespołów teatralnych z całej Polski.

3. Festiwal ma charakter konkursowy.   

4. Prezentacje konkursowe odbywają się wyłącznie na 
scenie sali widowiskowej Chełmskiego Domu Kultury, który 
posiada następujące warunki techniczne:

 a) wymiary sceny:
     - szerokość 12 m
     - głębokość 10,0 m
     - wysokość 6,0 m.

5. Czas prezentacji nie może przekroczyć 45 minut.

6. Nie zapewnia się żadnych elementów scenograficznych.

7. Prezentacje konkursowe mają charakter otwarty.

8. Zespoły zobowiązane są do prezentacji zgłoszonych 
na I Ogólnopolski Festiwal Teatrów Alternatywnych  
im. Cz. Dopieralskiego HESPERIA prezentacji dla publiczności 
Chełma.

9. Organizator zastrzega sobie wyłączne prawo ustalania 
kolejności zespołów w czasie prób i prezentacji konkursowych.

10. Prezentacje konkursowe oceniane będą przez Jury:
które przyzna  nagrody pieniężne wraz z symbolami (ZŁOTE, 
SREBRNE I BRĄZOWE DRZEWKO HESPERYD).

11. Jednocześnie w wyniku plebiscytu 
uczestników zostanie przyznana wybranemu 
zespołowi nagroda publiczności Grand Prix Statuetkę  
im. Czesława Dopieralskiego.

12. Zgłoszenia zespołów należy dokonać do   10 maja 2017 
roku na adres Biura Organizacyjnego (decyduje data stempla 
pocztowego).

Za zgłoszenie zespołu uważa się przesłanie w określonym wyżej 
terminie czytelnie i dokładnie wypełnionej karty zgłoszenia 
wraz z nagraniem spektaklu.
Prosimy również o przesłanie 3-ch fotografii ze spektaklu  
o dobrej jakości zapisane na płycie CD ze zgodą autora na 
bezpłatne ich publikowanie.



13. Kwalifikacji zespołów dokona Organizator  
I Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów Alternatywnych 
HESPERIA.

14. Każdy zespół, który zgłosi swój udział w Hesperii 
otrzyma  zawiadomienie o wyniku kwalifikacji najpóźniej do  
22 maja 2017 r.

15. Po otrzymaniu zawiadomienia o zakwalifikowaniu na 
Festiwal zespół winien wpłacić akredytację w wysokości 60 zł 
(sześćdziesiąt zł) od każdej osoby do 30 maja 2017 r. na numer 
konta: 

Chełmskiego Domu Kultury:
94 1240 2223 1111 0000 3576 9772

16. Organizatorzy zapewniają uczestnikom Festiwalu:
  - zakwaterowanie ( dwa noclegi)
  - wyżywienie (śniadanie,obiady i kolacje),
  - udział w omówieniach i konsultacjach  
     prowadzonych przez członków Jury,
  - udział w imprezach towarzyszących,
  - materiały informacyjne.

17. Organizatorzy nie zwracają uczestnikom kosztów 
podróży.

18. W ramach festiwalu przewidziane będą warsztaty 
teatralne.

19. W sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie 
decydują Organizatorzy, mając na uwadze pełne zaspokojenie 
potrzeb uczestników Festiwalu (w miarę posiadanych 
możliwości technicznych i organizacyjnych) tak aby pobyt na  

I Ogólnopolskim Festiwalu Teatrów Alternatywnych był dla nich 
przeżyciem pożytecznym, miłym i chętnie wspominanym.

20. Organizatorzy zastrzegają prawo do zmian w regulaminie  
i z nieprzewidzianych przyczyn odwołania Festiwalu.

21. Uczestnicy udzielają nieodpłatnie praw do rejestracji 
spektakli konkursowych na dowolnych nośnikach wyłącznie 
na potrzeby dokumentacji festiwalu. 

22. Biuro Organizacyjne I Ogólnopolskiego Festiwalu 
Teatrów Alternatywnych HESPERIA funkcjonuje pod adresem:

Chełmski Dom Kultury
Pl. Tysiąclecia 1
22-100 Chełm
tel./fax: 82 563 00 65
tel: 82 563 00 81

Informacji szczegółowych udziela Kierownik Artystyczny  
I Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów Alternatywnych  
im. Cz. Dopieralskiego HESPERIA – Elżbieta Dopieralska.

tel.kom. +48 519 445 586
e-mail : hesperydy@chdk.chelm.pl


