
1. Organizatorem Międzynarodowego Festiwalu ANIMO jest 
   Scena Lalkowa imienia Jana Wilkowskiego w Kwidzynie.   

2. Współorganizatorem Festiwalu jest Kwidzyńskie Centrum Kultury (KCK).

3. Międzynarodowy Festiwal ANIMO odbywa się 01-05 października 2013
 
4. ANIMO to festiwal nieinstytucjonalnych, prywatnych, autorskich i „bezdomnych” teatrów, 
   entuzjastów sztuki animacji.

5. ANIMO propaguje sztukę animacji – teatr lalek, sztuki wizualne, muzykę, filmy animowane 
   i eksperymenty artystyczne.

6. W Festiwalu partycypować mogą profesjonaliści - zarówno grupy teatralne jak
    i indywidualni artyści.

7. Aby aplikować do uczestnictwa w Festiwalu ANIMO należy:
-skontaktować się bezpośrednio z Organizatorem Festiwalu – animo.pl@gmail.com
-przesłać prezentację spektaklu na CD/DVD (trailer oraz pełny zapis) i 3 fotografie w dobrej 
  rozdzielności (min. 2 Mb, 300 dpi),
-przesłać brief informacyjny o spektaklu (około 10 linii tekstu),
-wypełnić formularz aplikacyjny i wysłać go na animo.pl@gmail.com do 31 marca!

Wszystkie przesłane materiały zostaną wykorzystane w kampanii promocyjnej – jako promocja 
danego wydarzenia oraz Festiwalu.Festiwal ma prawo do wykorzystania nadesłanych materiałów w 
celach informacyjnych i promocyjnych.

8. Dyrektorem artystycznym Festiwalu jest Dorota Anna Dąbek, dyplomowany reżyser 
    teatralny.  Strona artystyczna Festiwalu jest ustalana osobiście przez Dyrektor artystyczną.

9. Organizator zapewnia:
-sceny festiwalowe (1. mała sala adoptowana na potrzeby festiwalowe z możliwością 
   prezentacji   spektakli na dwie strony, 2. duża scena z możliwością ustawienia widowni 
   na scenie,   3. scena  w Muzeum – adoptowana na potrzeby festiwalu),
-obsługę techniczną scen.
-PR i promocję spektaklu/wydarzenia.
-zakwaterowanie i wyżywienie.
-honorarium.

10. Grupa, która zostanie zakwalifikowana na Festiwal, wyraża zgodę na lub jest zobowiązany na:
-przesłania materiałów promocyjnych,
-zaakceptowania materiałów (fragmenty spektakli, wywiady, inne) do celów dokumentacyjnych 
  oraz  do wykorzystania ich w celach promocyjnych (m.in. na You Tube, Vimeo, serwisów 
  społecznościowych i innych),
-zaakceptowania publikacji wykorzystujących zdjęcia z prezentowanych spektakli zarówno 
  w prasie jak i w publikacjach festiwalowych.

11. Artyści biorący udział w Festiwalu biorą pełną odpowiedzialność za uregulowanie 
    praw autorskichi innych w odniesieniu do prezentowanych przez siebie 
    spektakli/wydarzeń podczas ANIMO.

12. Organizatorzy poinformują teatry/grupy o zakwalifikowaniu do Festiwalu do dnia 31 maja.

13. Festiwalowi towarzyszą wystawy, koncerty, wykłady, prezentacje filmowe, warsztaty, 
     spotkania, panele dyskusyjne z artystami i widzami i podobne wydarzenia.

14. Biuro festiwalowe mieści się w siedzibie Organizatora
       (Scena Lalkowa imienia Jana Wilkowskiego w Kwidzynie) pod adresem:
       ul. Słowiańska 13, 82-500 Kwidzyn, woj. Pomorskie, Polska
       tel: +48 606 977 954,
       tel: +48 666 812 944 
       e-mail: animo.pl@gmail.com
       www.animofestival.pl


