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CATRE:
INSTITUȚIA--------------------------------------------------------------------------------------LOCALITATEA----------------------------------------------------------------------------------TRUPA DE TEATRU---------------------------------------------------------------------------COORDONATORI-------------------------------------------------------------------------------INVITAŢIE

Avem deosebita plăcere de a vă invita la cea de-a IX-a ediţie a Festivalului Naţional de
Teatru pentru Copii şi Tineri “COPIL ÎN EUROPA”, care se va desfăşura în Timişoara, în
perioada 21 – 30 iunie 2016.
Detaliile privind desfăşurarea evenimentului se regăsesc în “REGULAMENTUL
festivalului”, parte integrantă din prezenta invitaţie, precum şi în CAIETUL PROGRAM al
FESTIVALULUI, care va fi înmânat coordonatorilor de trupe la deschiderea oficială.
Se vor acorda atât premii pentru spectacolele prezentate, cât și premii de interpretare
masculină şi feminină, pentru ambele secțiuni: liceu și gimnaziu.

Cu deosebită consideraţie,

Coordonator festival,
actor, Ana-Maria Pandele Andone

Notă :
IMPORTANT!!! Trupele selecționate în Festivalul Național de Teatru „Copil în Europa” vor
prezenta pentru fiecare spectacol/monolog - SEPARAT - câte o fişă de înscriere completată:
paginile 1, 2, 3 și 4 din FIȘA DE PARTICIPARE (fișele / tabelele alăturate).
Acestea vor fi trimise scanate (după ce au fost completate, semnate, ştampilate), prin e-mail,
pe adresa anamariapandele@gmail.com Tot prin acest mijloc veţi trimite şi scurta istorie
(descriere) a trupei, precum şi afişul spectacolului. Detalii despre edițiile anterioare, la nr. de
tel. 0740 151 623 sau pe http://www.ac-pentagon.ro/index.php/festivalul-de-teatru-copil-ineuropa-3/129-festivalul-de-teatru-pentru-copii-si-tineret-copil-in-europa-8
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FESTIVALUL NAŢIONAL DE TEATRU PENTRU COPII ŞI TINERI
„COPIL ÎN EUROPA”
Ediţia a IX-a, 21 – 30 iunie 2016
Timişoara
REGULAMENT
Cu o largă experienţă în domeniul activităţilor cu şi pentru copii sau tineri, Asociaţia
Culturală „Pentagon” cu sprijinul Consiliului Judeţean Timiş și al Inspectoratului Şcolar
JudeţeanTimiș, organizează în perioada 21 – 30 iunie 2016, la Timişoara, Festivalul de
Teatru pentru Copii şi Tineri „Copil în Europa”, ediţia a IX-a. Manifestarea îşi propune în
cadrul acestei ediţii să adune sub auspiciile Thaliei elevii din țară și din Timişoara într-un
festival-concurs de teatru, care va cuprinde deopotrivă atât spectacole, concerte, one-manshow-uri, cât şi ateliere specifice artei teatrale.
Această întâlnire a trupelor de teatru se doreşte a fi o evaluare a fenomenului teatral în
rândurile tineretului şcolar, şi totodată a interesului spre această activitate; o reuniune a
iubitorilor Thaliei sub reflectoarele timișorene, ce urmăreşte dezvoltarea personalităţii creative,
a expresivităţii afective, a cultivării sentimentului de prietenie şi conlucrare, înţelegerea
condiţiei umane, realizarea unor schimburi de idei, concepte despre mişcarea teatrală
naţională, sau alte forme de exprimare artistică în rândul tineretului.









Festivalul e deschis tuturor trupelor de teatru din Şcoli, Licee, Colegii, Palate, Cluburi şi
Organizaţii ai căror copii au vârsta cuprinsă între 6 şi 18 ani, precum şi a celor care au
depăşit vârsta liceului dar sunt membri în trupe de teatru mixte, cuprinzând atât elevi cât şi
studenţi. Se acceptă abordarea oricărui gen teatral (dramatic, gestic, comedie, tragedie,
music-hall, medieval, antic, teatru-dans, pantomima, etc.).
Se vor acorda atât premii pentru spectacolele prezentate, cât și premii de interpretare
masculină şi feminină, pentru ambele secțiuni: liceu și gimnaziu, dupa cum urmeaza:
Marele Premiu
Premiile I, II si III pentru spectacol liceu
I, II si III pentru spectacol gimnaziu
Interpretare - Liceu Baieti si Fete (fiecare avand I, II si III)
- Gimnaziu: Baieti si Fete (fiecare avand I, II si III)
Monolog: I, II si III
Premii speciale
Juriul format din profesionisti din lumea teatrului si jurnalisti va decide tipul de premiu
acordat fiecarei trupe si fiecarui participant, dupa ce se va cadea de comun acord asupra
deciziei finale
Momentele artistice pot fi sustinute sub forma de spectacol sau de monolog; ambele
variante constituie optiuni viabile pentru fiecare sectiune si categorie de vârsta: ciclul
primar, gimnazial, liceu şi mixt. Definitivarea secțiunilor actualei ediții se va face după
expirarea termenului de înscriere a trupelor participante, în funcție de cerințele trupelor.
Coordonatorii trupelor vor confirma intenția de participare în cel mai scurt timp posibil,
respectiv până la data 30 martie 2016 (e-mail/ poștă) şi vor menţiona numele trupei,
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numele piesei, autorul, instituţia reprezentată, numărul participanților din spectacol, precum
și al însoțitorilor acestora și datele de contact (telefon, adresa mail, facebook).
Pentru preselecție este necesară punerea la dispoziția organizatorilor, până la data mai sus
menționată, a materialelor de prezentare a trupei, a unui scurt istoric, precum și a unor
mijloace media reprezentative (fotografii, filmari, link-uri, ș.a.m.d.)
După stabilirea trupelor participante, acestea vor pune la dispoziția organizatorilor toate
datele necesare ale participanților: componenţa membrilor, numele, vârsta (data
nașterii), clasa, şcoala, adresa personală, CNP, Serie/nr. C.I., date contact (telefon, email) şi inclusiv aceleaşi date pentru coordonatorul trupei.
Fişele cu detaliile spectacolului şi cu necesarul tehnic, precum şi tabelele cu paricipanţii,
vor deţine obligatoriu semnăturile autorizate ale institutiilor reprezentate.
Tot în aceeași formulă (e-mail/ poștă/ fax) vor fi trimise materialele de mediatizare (afişe,
foto, programe, etc.)
Necesarul tehnic (sonorizare, lumini) se pune la dispoziţie de către organizatori. Decorul şi
recuzita pentru spectacol vor fi asigurate de fiecare trupă participantă, însă organizatorii se
angajează, în masura posibilităţilor, să înlesnească definitivarea acestora.
În această ediție a festivalului, pentru trupele din alte localităţi decât cele din judeţul Timiş,
costurile de cazare și masă vor fi suportate de către organizatori (în măsura posibilităților),
urmând ca cele legate de transport să fie suportate de trupele invitate.
Sosirea are loc în data de 21 iunie (în funcție de distanța parcursă); se va anunţa telefonic,
aproximativ exact, ora de sosire, iar plecarea se va face în ziua de 30 iunie.
Copiii și tinerii vor veni însoțiți de declarații în nume propriu privind faptul că sunt apți
d.p.d.v. medical, că au luat la cunoștință regulamentul festivalului și că acordă
organizatorilor dreptul de a le folosi imaginea pe materialele publicitare ale festivalului.
Dacă participantul este minor, declarația va fi dată de către părinte/tutore/aparținător.
La sosire, coordonatorii trupelor din alte localități, altele decât Timişoara, vor prezenta fişele
medicale personale ale participanţilor, avizate de autorităţile competente.

Reguli generale:
1. Trupele participante sunt invitate să respecte criteriile stabilite în prezentul regulament şi să
participe la toate programele evenimentelor stabilite in programul festivalului, cele mai
fidele şi active trupe participante, urmând a fi recompensate cu un premiu surpriză!
2. Este recomandată păstrarea unei atitudini şi atmosfere de prietenie şi înţelegere faţă de toţi
participanţii la festival (elevi, profesori, juriu, organizatori). Insistăm asupra unui comportament adecvat în relaţie cu toate persoanele cu care intraţi în contact pe parcursul festivalului, ceea ce presupune tratarea lor cu respect, fără a face discriminări în funcţie de rasă,
etnie, sex, orientare sexuală, vârstă, convingeri politice sau religioase, abilități fizice /
psihice, nivel de educaţie, stare civilă, situaţie economică sau orice alte asemenea criterii.
3. Coordonatorii trupelor sunt direct răspunzători de comportamentul membrilor trupei şi de
supravegherea acestora. Se recomandă un comportament civilizat și orice formă de
violenţă şi agresivitate fizică şi/sau verbală este strict interzisă.
4. Consumul de băuturi alcoolice, folosirea de substanţe halucinogene (droguri sau alte
substitute), precum și fumatul în spaţiul de cazare sau în locațiile unde se desfășoară
activitățile festivalului este strict interzis.
5. Insistăm asupra menţinerii şi protejării liniştii publice. În caz contrar, sunteţi răspunzători în
faţa persoanelor autorizate.
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6. Accesul la spectacole, evenimente, ateliere, locaţia de cazare şi masă se face doar pe
bază de ecuson.
7. Este interzisă facilitarea accesului în locaţia de cazare a persoanelor din afara festivalului
fără acceptul organizatorilor.
8. Respectarea orelor de începere a activităţilor reprezintă un aspect important în buna
desfăşurare a programului. Este strict interzis accesul în sală după începerea spectacolelor
9. Este necesară adoptarea unui comportament adecvat în sălile de spectacol, ateliere, și la
toate evenimentele.
10. Accesul la atelierele de actorie / mișcare scenică se face numai cu echipament de mişcare:
tricou, pantaloni şi pantofi sport.
11. Dat fiind că Festivalul de Teatru “Copil în Europa” este un eveniment responsabil social,
aveţi obligaţia, în calitate de participanţi la festival, să:
• contribuiți la reducerea consumului de apă, electricitate și hârtie;
• păstraţi curăţenia în toate locaţiile festivalului;
• participaţi activ la colectarea selectivă a deşeurilor pentru a ne bucura de un mediu
propice
12. În cazul în care se constată apariţia unor defecţiuni la instalaţia electrică sau la cea de apă,
aveţi obligaţia de a anunţa coordonatorul locaţiei respective sau organizatorii evenimentului. Doar persoanele autorizate au voie să intervină în rezolvarea acestora.
13. Cheltuielile survenite în urma distrugerii oricărui obiect din incinta locaţiilor festivalului “Copil
în Europa” vor fi suportate de persoana în cauză.
14. Organizatorii îşi rezumă dreptul de a modifica comunicările şi datele stabilite, dacă situaţia
de fapt o impune, anunţând ulterior în timp util orice modificare survenită.
15. Luarea la cunoştinţă a acestui regulament implică acceptul şi acordul cu regulile interne
stabilite pentru festival.
Coordonator festival,
Actor: Ana Maria Pandele Andone
Notă :
IMPORTANT!!! Trupele selecționate în Festivalul Național de Teatru „Copil în Europa” vor
prezenta pentru fiecare spectacol/monolog - SEPARAT - câte o fişă de înscriere completată:
paginile 1, 2, 3 și 4 din FIȘA DE PARTICIPARE (fișele / tabelele alăturate).
Acestea vor fi trimise scanate (după ce au fost completate, semnate, ştampilate), prin e-mail,
pe adresa anamariapandele@gmail.com Tot prin acest mijloc veţi trimite şi scurta istorie
(descriere) a trupei, precum şi afişul spectacolului. Detalii despre edițiile anterioare, la nr. de
tel. 0740 151 623 sau pe http://www.ac-pentagon.ro/index.php/festivalul-de-teatru-copil-ineuropa-3/114-festivalul-de-teatru-pentru-copii-si-tineret-copil-in-europa-8
Organizatorul garantează toate drepturile cu privire la protecția datelor cu caracter personal în
conformitate cu Legea nr. 677/2001 cu privire la protecția datelor cu caracter personal și la
libera circulație a acestor date, în special drepturile persoanei vizate cu privire la informare, la
accesul la date, dreptul la intervenție, la o poziție, de a se adresa instanței competente și
plângere către autoritatea de supraveghere.
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