Josefodolské divadelní jaro
Manuál účastníka
Přihláška
 chcete-li se zúčastnit přehlídky jako soutěžní soubor, musíte podat přihlášku; jiný způsob
možný není
 Josefodolské divadelní jaro je určeno především pro venkovské soubory z Libereckého
kraje; doporučujeme proto, abyste si zjistili, zda ve Vašem okolí není bližší venkovská
divadelní přehlídka
 přihlášky lze podat nejpozději do jejich uzávěrky, pro JDJ 2018 je to 12. 3. 2018; později
podané přihlášky zásadně nepřijímáme
 přihlášku posílejte pouze na uvedenou adresu, lze tak učinit i elektronicky (e-mailem)
 přihlášku je potřeba vyplnit celou, a to co nejpřesněji
 zejména dbejte na správné časové údaje, tedy minutáž představení, čas na přípravu a bourání
scény; díky tomu budeme moci lépe sestavit program a zajistit tak hladký průběh přehlídky
 z těchto důvodů doporučujeme, abyste měli premiéru ještě před podáním přihlášky; pokud
byste měli mít na přehlídce první reprízu, nebo dokonce premiéru, rozmyslete si, zda nebude
lepší přihlásit se příští rok, kdy hra již bude obehraná; předejdete tím možným
nepříjemnostem
 zjistěte si, zda všichni členové souboru mají v termínu přehlídky čas; prosíme, sdělte nám,
pokud Vám pro Vaše představení některé datum či čas nevyhovuje, abychom to mohli
zohlednit při přípravě programu a nemuseli předělávat již sestavený program
 spolu s přihláškou nezapomeňte poslat požadované přílohy (zejména licenční smlouvu)
 seminaristé (tedy ti, kteří se účastní seminářů, nikoliv přípravy soutěžního představení) se
přihlašují zvláštní přihláškou s uzávěrkou 22. 4. 2018
Ubytování a stravování
 pokud máte zájem, můžeme Vám po dobu přehlídky zajistit ubytování a stravování
 list s objednávkou zašlete e-mailem nejpozději do 22. 4. 2018
 prosíme, abyste posílali objednávku, kterou jste si jisti, a neustále ji neměnili
 k objednávce ubytování přiložte pro potřeby ubytovatelů seznam ubytovaných
 stravování bude probíhat v Penzionu Savoy (www.penzionsavoy.cz)
 ceny stravování: snídaně – 55 Kč, oběd – 85 Kč, večeře – 75 Kč
 ubytování je zajištěno v těchto zařízeních: ÁLA ubytování
(www.ceskehory.cz/alaubytovani), Penzion Evelin (www.penzionevelin.cz) a Alpa
(www.alpaskrivanovi.sweb.cz)
 cena ubytování činí pro soubory 100 Kč za osobu a noc; seminaristé hradí plnou cenu
(přibližně 250 Kč za osobu a noc)
 je vhodné, když si peníze za ubytování a stravování vyberete v rámci souboru a pořadateli
již zaplatíte celkovou částku
 po zaplacení stravování obdržíte stravenky pro jednotlivé dny a jídla pro celý soubor
 prosíme, abyste dbali logického pořadí příchodu do jídelny, tedy že přednost má ten soubor,
jehož představení následuje
 pokud by Vám uvedené stravování nebo ubytování nevyhovovalo, můžete si jej zařídit jinde
na vlastní náklady
Smlouva
 po příjezdu do divadla v Josefově Dole je třeba, kromě zaplacení objednaného ubytování
a stravování, podepsat smlouvu o účasti souboru na přehlídce
 proto, pokud máte razítko, vezměte jej s sebou

Doprava
 pořadatel souborům dále hradí dopravu do Josefova Dolu a zpět
 za osobní automobil to jsou 4 Kč za kilometr
 velmi nám ulehčíte práci, připravíte-li si seznam aut, kde uvede též typ dopravního
prostředku (osobní auto, auto s vlekem, dodávka apod.)
 pro kontrolu si můžete alespoň orientačně změřit počet kilometrů, protože obvykle existuje
více možných cest
Semináře
 po Vašem představení se koná seminář (dle programu), při kterém odborná porota zhodnotí
Vaši inscenaci
 je velmi vhodné, aby se semináře zúčastnili všichni přítomní členové Vašeho souboru
 seminaristé by se měli zúčastnit všech seminářů
Slavnostní zakončení
 na slavnostním zakončení se udělují jednotlivá ocenění, případně zazní doporučení či
nominace k účasti na Krakonošově divadelním podzimu
 proto je žádoucí, aby se slavnostního zakončení zúčastnil alespoň jeden zástupce souboru,
který by převzal případná ocenění
Závěrem
Omlouváme se za možná až přehnaný formalismus, ale k bezproblémovému průběhu přehlídky je
nezbytný. Všechny dokumenty zároveň potřebujeme též pro následné vyúčtování dotací.
Přehlídka však především představuje možnost setkání divadelních ochotníků, předvedení
nastudovaných her a předání nejen divadelních zkušeností. Budeme proto velmi rádi, pokud se
zúčastníte celé přehlídky a pokud se budete dobře bavit.

