Organizační informace a základní podmínky účasti
na MFF VSETÍNSKÝ KRPEC 2018
1. Termín konání festivalu: 28. června - 1. července 2018
2. Hlavní festivalový program je realizován na kvalitním nadstřešeném venkovním pódiu,
které je ozvučeno a při večerních pořadech osvětleno. Doprovodné pořady jsou
situovány do jednotlivých částí města, na veřejná prostranství a na náměstí. V případě
nepříznivého počasí se některé z pořadů mohou uskutečnit ve velkém sále Domu kultury
Vsetín.
3. Pořadatel zajistí účinkujícím na vlastní náklady ubytování a stravu 3x denně.
4. Doprava do místa konání festivalu je řešena v samostatné smlouvě.
5. Pozvánka pro soubory je omezena počtem účastníků do 35 členů souboru, včetně řidičů
a doprovodu. Při nedodržení počtu účastníků, bude pořadatel účtovat úhradu za každou
osobu nad stanovený počet navíc 30 EURO.
6. Účastník (soubor) se zavazuje k respektování pořadatelem stanoveného programu a
dodržování časových délek jednotlivých programů. Při nedodržení časových limitů
jednotlivých produkcí, jsou pořadatelé oprávněni jeho produkci technickými prostředky
ukončit - například vypnutím mikrofonů, osvětlení a podobně. Počty a délky vystoupení
budou upřesněny ve smlouvě a následně v pasportu. Soubor je povinen přivézt si svou
vlastní doprovodnou muziku (playback neakceptujeme).
7. Soubor ke své předběžné přihlášce je povinen přiložit základní informace o souboru, jeho
historii a repertoáru, 2 - 3 fotografie souboru v krojích a odkaz na videozáznam svého
vystoupení. Bez těchto příloh je přihláška souboru neplatná.
8. Pobyt vašeho souboru na festivalu ve Vsetíně bude upřesněn ve smlouvě. Soubor se
zúčastní festivalového programu podle pokynů pořadatele – předpokládáme vaše
vystoupení v délce od 10 do 60 minut.
9. Korespondence se soubory ze zahraničí (mimo Slovensko) bude vedena v angličtině.
10. Na kopii těchto pokynů potvrďte, že v případě účasti vašeho souboru souhlasíte s
uvedenými podmínkami a zavazujete se je dodržovat.

Kontaktní adresa:
Zdeněk Holoubek
Dům kultury Vsetín, spol. s r.o.
Svárov 1055, 755 01 Vsetín
Telefon: +420 575 755 208, +420 730 169 916
E-mail: holoubek@dkvsetin.cz

Za soubor _____________________________________ :
Kontaktní osoba: _______________________________
Kontaktní email: _______________________________
__________________________________________________
Podpis

