
 
 

Regulamin XIII  Festiwalu  Małych Form Teatralnych 

12-13 marca 2016  Konstancin-Jeziorna 

 

§1 
Cele 

1. Konfrontacja i ocena dorobku artystycznego  dziecięcych  i młodzieżowych zespołów  teatralnych gminy 
Konstancin-Jeziorna. 
2. Prezentacja poszukiwao twórczych w dziedzinie repertuaru oraz wyrazu artystycznego teatru  dziecięcego 
i młodzieżowego. 
3. Kształtowanie i rozwijanie zainteresowao dzieci  i  młodzieży kulturą teatralną. 

§2 
Organizatorzy 

1. Organizatorem festiwalu jest Konstancioski Dom Kultury, ul. Mostowa 15 w Konstancinie-Jeziornie. 
2. Informacji dotyczących festiwalu udziela sekretariat pod numerem telefonu 22 484 20 20, w godzinach 
9.00-16.00. 
3. Adres przyjmowania kart zgłoszeniowych:   KDK ul. Mostowa 15,  05-510 Konstancin-Jeziorna, e-mail: 
awisniowska@konstancinskidomkultury.pl.  
4.Miejsce festiwalu: KDK  Hugonówka   przy ul. Mostowej 15  w  Konstancinie-Jeziornie. 
 

§3 
Założenia programowo – organizacyjne 

1.  W festiwalu mogą brad udział grupy teatralne tworzone przez dzieci i młodzież szkół podstawowych, 
gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz innych placówek kulturalno-oświatowych, realizujące różne 
formy widowiska scenicznego, działające na terenie gminy Konstancin-Jeziorna. 
2.  Każda placówka kulturalno- oświatowa bądź szkoła może zgłosid maksymalnie do 3 zespołów  
teatralnych.  
3.  Zespół zgłaszający chęd udziału w festiwalu zobowiązany jest do przesłania lub dostarczenia do KDK ul. 
Mostowa 15, 05-510 Konstancin-Jeziorna,  karty zgłoszeniowej oraz dokładnej listy aktorów biorących udział 
w spektaklu do dnia 15 lutego  2016 r. Wymagane dokumenty muszą byd wypełnione drukowanymi 
literami. 
4.  Organizatorzy zastrzegają sobie prawo odrzucenia niepełnych, przysłanych zbyt późno bądź niewłaściwie 
wypełnionych wniosków zgłoszeniowych. 
5. Maksymalny czas trwania spektaklu nie powinien przekraczad  25 minut. W przypadku znaczącego 
wydłużenia prezentacji (ponad 5 minut) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wykluczenia prezentacji z 
konkursu. 
6. O spotkaniu organizacyjnym uczestników festiwalu, organizator poinformuje drogą e-mailową, 
telefoniczną.  
7. Scenografia przedstawienia montowana i demontowana  jest  przez  zespoły uczestników  i nie powinna 
zawierad dużych elementów dekoracyjnych. 
8. Czas przeznaczony na bezpośrednie przygotowanie sceny i prezentacji nie może  przekraczad 10 minut. 
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9. Organizatorzy zapewniają  nagłośnienie  oraz oświetlenie sceny wraz z  obsługą techniczną sprzętu 
elektronicznego, w zakresie zgłoszonym przez zespół w karcie zgłoszeniowej. 
10. Każdy z uczestników posiada możliwośd wcześniejszego (po telefonicznym uzgodnieniu z organizatorami) 
obejrzenia sali, w której będą odbywad się prezentacje, co pozwoli adaptowad spektakl do istniejących 
warunków scenicznych.  

§4 
Kryteria oceny zespołów 

1. Podstawowymi kryteriami oceny prezentowanych spektakli będą: 
a) dobór repertuaru, 
b) oryginalnośd wyrazu artystycznego (inscenizacja, reżyseria, oprawa plastyczna, muzyczna, choreografia), 
c) umiejętności aktorskie, 
d) wartości wychowawcze. 
2. Jury zastrzega sobie prawo nierównoważonego traktowania wymienionych kryteriów oceny spektakli. 
 

§5 
Jury 

1.Prezentacje festiwalowe oceniane będą przez 3 osobowe  jury, w którym mogą zasiadad: 
a) reżyser lub aktor 
b) teatrolog 
c) krytyk teatralny 
d) nauczyciel- polonista lub instruktor teatralny 
e) scenograf 

§6 
Nagrody 

1.Główną nagrodą Festiwalu jest Grand Prix XIII Festiwalu Małych Form Teatralnych 2016 , ufundowana  
przez Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna. 

  
2.Jury przyznaje również wyróżnienia (nagrody)  dla zespołów lub  indywidualnych uczestników, m.in: 
- za kreację aktorską 
- za reżyserię 
- za scenografię 
  
 


