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Mezinárodní festival avantgardních divadel a kultury 
PESTKA 2020 

idiom: SPOLU!… KAM? 

PŘIHLÁŠKA 
MISTROVSKÉ PREZENTACE  

VYPLNĚNÍ VŠECH POLÍ PŘIHLÁŠKY JE POVINNÉ / PŘIHLÁŠKU VYPLŇUJTE ELEKTRONICKY  

Název a adresa divadla: Forma činnosti:

Reprezentující osoba: 

Kontaktní osoba:

Telefon: Fax: E-mail:

Název představení: 

Autor: Autor: Autor: Autor: 

NÁKLADY NA UVEDENÍ (náklady zahrnují uvedení představení, dopravu souboru a 
výpravy, platby autorských práv dle Podmínek/ČÁSTKA VČ. DPH/ – 
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Datum premiéry Místo premiéry: počet členů technického týmu 
nezbytného k obsluze představení 
ze strany pořadatele: 
s uvedením funkcí:  

Počet přijíždějící osob, včetně:

umělecký soubor (obsazení s uvedením rolí): *(povinný údaj) 
jména, příjmení, adresy (pro evidenční účely)  
technický tým (s uvedením funkcí): *(povinný údaj)  

počet osob 
technického 
týmu nutného 
k obsluze 
představení  
ze strany 
pořadatele:

umělecký soubor / jméno, příjmení POZNÁMKY:

1

2

3

4

5

technický tým/ jméno, příjmení
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1

2

3

4

5

Ubytování v termínu uvedeném dle Podmínek v č. II odst. 15 (počet osob): 

Strava pro zástupce souboru (vegetariánská/běžná)  
Vegetariánská strava (počet osob):  
Běžná, masitá strava (počet osob): 

 

 jméno, příjmení, adresa bydliště, tel. číslo  

Technické podmínky scény:

DOBA 
MONTÁŽE:

DOBA DEMONTÁŽE: DÉLKA PŘEDSTAVENÍ:

šířka scény: výška scény: hloubka scény:
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PŘÍLOHY *(povinné) dle Podmínek část II. odst. 4 

Odkaz k nahrávce představení (adresa, heslo) / příloha č. 2 
(připojte prosím odkaz v textu zprávy pro nakopírování adresy a vložení do tabulky)   

Osvětlení, ostatní požadavky: příloha č. 3 rider představení

Digitální fotografie 6 ks, minimálně 300 dpi / příloha č. 4

Informace o představení a divadle, elektronická verze/příloha č. 5 

• Prohlašuji, že jsem se seznámil s Podmínkami a souhlasím s tam uvedenými 
podmínkami účasti na Mezinárodním festivalu avantgardních divadel a kultury 
PESTKA 2020 

• Souhlasím se zpracování osobních údajů pro potřeby uskutečnění soutěže.    
• Souhlasím s pořizováním záznamů a zveřejněním podobizen členů souboru for-

mou fotografické a filmové dokumentace pro propagační a archivní účely festi-
valu. 

Příjmení a telefonní číslo osoby odpovědné za účasti souboru: Datum a podpis:
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