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Závazná přihláška 
na celostátní přehlídku divadelních představení waldorfských škol 

 
 
 
 
 

20. 5. – 23.5. 2020 v Písku 
 

Soubor: 

• Přesný název školy, město: 

• Třída:  

• Počet účinkujících: ………… přikládám jmenný seznam účastníků ! 

• Počet osob dospělého doprovodu:  

• Žádám ve svém městě o finanční podporu a potřebuji potvrzení:  

(např. Spolek rodičů, Městský úřad, firmu, nadaci apod.) 

• Příjezd den…………………………….. čas:………………………… 

• Odjezd den…………………………….. čas:…………………………. 

• Žádám organizátory o příspěvek na dopravu a jedu ze vzdálenosti delší 

než 100km……………… 

• Účastnické poplatky budu platit převodem / hotově na místě (zakroužkujte) 

• Souhlasím s natáčením ukázky našeho představení pro účely propagace 

přehlídky……………….. 

• Souhlasím se zveřejněním záznamu či fotografií z představení na 

internetu, You Tube, FB apod. ……………………….. 

• Strava -  objednávám v počtu: 
pátek    22. 5.  počet cena 

snídaně  V ceně účast. poplatku 
oběd  70 Kč 
večeře studená  V ceně účast. poplatku 
sobota  23. 5.     

snídaně  V ceně účast. poplatku 
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oběd teplý   V ceně účast. poplatku 
nebo obědová obl. bageta  V ceně účast. poplatku 

Představení: 

• Název představení:  

• Jméno autora představení: 

• Jméno režiséra představení: 

• Délka představení:  

(pokud zjistím, že se skutečná délka představení odchyluje od zde uvedené délky 

o vice než 10 min, obratem informuji organizátory!!! ) 

• Čas potřebný k vyklizení jeviště, k bourání: 

• Krátká charakteristika představení: 

 (dvě věty o obsahu, pojetí, zajímavost apod. do programu): 

 

• Jsem ochoten odehrát maximální počet představení:   

• Potřebuji hrát: nehodící se smažte 
- pouze ve čtvrtek/ pátek / sobotu /  

- do určité hodiny (kvůli příjezdu či odjezdu)  

- je mi to jedno 

• Požadavky na technické zázemí:  

Osvětlovač…………… 

Zvukař (jakékoliv použití zvuku včetně pouštění z CD, USB)………………….. 

Prosím reálně ne automaticky, jejich práci musíme draze platit !!! 

Máme velké rekvizity štafle, postel apod.) ………………………….. 

Potřebujeme scénu s piánem…………………………………. 

Jiné………………………….. 

 
•  autorské poplatky za provedená představení hradím a vyřizuji za náš 

soubor samostatně a na vlastní zodpovědnost! 

ANO, beru na vědomí …………………………  jméno vedoucího souboru  
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Společenský večer 
 
Pátek 22.5. , 19.00 – 21:30h, Divadlo Pod čarou atd. 
 

• Přihlašuji naši třídu na společenský večer   ano / ne 
• Počet žáků…………… 
• Nutný dospělý doprovod, počet……………… 

 
 
V případě změn v počtech žáků informuji organizátory. 
Poslední změny je možné zohlednit v pondělí 18.5. 2020 do 16h.  
Storno poplatek 150Kč za každého zrušeného žáka po tomto termínu. 
 
Beru na vědomí……………………. 
 

Co se nevešlo do žádné škatulky, ale měli by organizátoři vědět: 
 
 
 

Zavazuji se v případě nenadálých změn neprodleně informovat organizátory. 
 

Pokud potřebujete cokoliv vědět, prosím, ozvěte se co nejdříve. 
 
 

Jméno vedoucího souboru………………….…………………… 

Podpis…………………………………..…………………………………. 

Tel………………………….. e-mail……………………….…………… 

 

       
v………………………….dne………………………………… 


