
Ankietę oraz informacje o zespole (program występu, zdjęcia itp.) 
należy przesłać br. pod adres: redakcja “Tęcza Polska”, ul. Jasna 1, 00-013 Warszawa,  
tel./fax: 22 828 65 11  e-mail: tecza.polska@krs.com.pl

1. NAZWA ZESPOŁU: ........................................................................................................................
2. KIEROWNIK ZESPOŁU: .................... ...........................................................................................
    KIEROWNIK ARTYSTYCZNY: ......................................................................................................
3. ORGANIZACJA PATRONUJĄCA: .................................................................................................
4. ADRES I KONTAKTY TELEFONICZNE: .......................................................................................
     ……...………………………………………………………………………………………………………
5. ILOŚĆ CZŁONKÓW ZESPOŁU ARTYSTYCZNEGO: ...................................................................
    OSOBY TOWARZYSZĄCE I NIEZBĘDNA OBSŁUGA: .................................................................
    (do trzech osób, w tym kierowca)

    ŁĄCZNA ILOŚĆ OSÓB PRZYJEŻDŻAJĄCYCH NA FESTIWAL (maksymalnie do 25 osób)

    w tym mężczyzn: ..................................... kobiet: ......................................

6. PREFEROWANY PRZEZ ZESPÓŁ TERMIN WYSTĘPU (28 lub 30 września) .............................
7. POTRZEBY TECHNICZNE (ilość mikrofonów, oświetlenie itp. W przypadku teatrów lub  

     widowisk podać też czas na przygotowanie .................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

8. CZAS PREZENTACJI: teatry (do 25 min), pozostałe (do 15 min)

 Program występu (tytuły utworów, autorzy, kompozytorzy itp.) należy załączyć do ankiety na oddzielnej 
stronie. Zespoły, które uczestniczyły już w Festiwalu, mogą wystąpić pod warunkiem zmiany repertuaru. 
Wypełnienie i przesłanie ankiety nie jest jednoznaczne z zakwalifkikowaniem Zespołu do uczestnictwa w 
Festiwalu.

Informacje o techniczno-organizacyjnych szczegółach Festiwalu udziela:
Teatr Zdrojowy - Centrum Kultury i Promocji

Parkowa 2, 57-320 Polanica - Zdrój
tel.: 74 86 90 643, fax: 74 86 81 004

XIX Festiwal Spółdzielczych Zespołów Artystycznych 

Tecza Polska
Polanica Zdrój, 28-30 września 2018 r. 

ANKIETA ZESPOŁU



Zasady uczestnictwa w Festiwalu:

g W Festiwalu uczestniczyć mogą zespoły działające pod patronatem spółdzielczym, grupy wywodzące się ze spół-
dzielczych domów kultury lub takie których członkowie są członkami spółdzielni. 

g Preferowane są grupy liczące ok. 20 osób, natomiast liczba personelu towarzyszącego zespołowi nie może prze-
kraczać trzech osób (w tym kierowca). W przypadku liczebniejszych zespołów, każda następna osoba może być za-
kwaterowana na koszt własny. Wiąże się to z koniecznością pokrycia przez organizatorów kosztów zakwaterowania 
oraz wyżywienia wszystkich artystów. Koszt dojazdu do Polanicy-zdroju ponoszą zaproszone zespoły. Każdy zespól 
ma zapewnione zakwaterowanie i wyżywienie w ramach jednej doby hotelowej (dzień, w którym zespół występuje). 
Pobyt przez cały czas trwania festiwalu (2 doby hotelowe) wiąże się z pokryciem kosztów drugiej doby przez zespół.  

g Komisja kwalifikująca bierze pod uwagę m.in. oryginalność programu, kategorię (zespół taneczny, śpiewaczy, te-
atralny) oraz region i organizację, jaką reprezentuje zespół. Artyści występujący w poprzednich edycjach Festiwalu 
mogą wystąpić w tym roku pod warunkiem zmiany repertuaru. 

g Komisja nie będzie rozpatrywać zgłoszeń zespołów, które były laureatami ostatnich trzech edycji Festiwalu. 
Czas występu zespołów krajowych nie może przekroczyć:
25 min - w przypadku spektakli teatralnych i obrzędowych
15 min - w pozostałych przypadkach

 
g Zgłoszenie powinno zawierać wypełnioną ankietę opis działalności i historię zespołu. 
      Mile widziane nagrania (kasety, płyty CD, video)


