
Regulamin II Żorskiego Festiwalu Teatrów w Języku Polskim 

22 marca 2019 

1. Festiwal Teatralny jest imprezą ogólnodostępną, powszechną – podstawę uczestnictwa 

w nim stanowi niniejszy regulamin. 

2. Spektakle będą się odbywać na terenie sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w 

Żorach z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa. 

3. Festiwal dąży do propagowania działalności artystycznej wśród młodzieży,  

a także uwrażliwienie na sztukę. 

4. Festiwal składa się z części konkursowej oraz imprez towarzyszących (zabaw 

warsztatowych dla uczestników prowadzonych przez uczniów min. klasy artystycznej I 

LO im. Karola Miarki w Żorach). 

5. W części konkursowej mogą brać udział amatorskie grupy teatralne złożone  

z uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych działające w 

szkołach, domach kultury i innych placówkach kulturalnych. 

6. O przyjęciu grupy decyduje Komitet Organizacyjny, przeprowadzając rekrutację na 

podstawie przesłanej karty zgłoszeniowej. 

7. Festiwal w Języku Polskim jest drugim dniem trwającego od pięciu lat Wojewódzkiego 

Festiwalu Małych Form Teatralnych w Językach Obcych i w tym roku  odbędzie się 22 

marca (piątek). 

8. Zgłoszenia uczestnictwa w Festiwalu należy dokonać do 15 marca 2019 roku włącznie 

(listownie, faksem lub mailem). 

9. Harmonogram spektakli i prób układany jest przez organizatorów festiwalu i zostanie 

przedstawiony po zakończeniu rekrutacji. 

10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zawieszenia, odwołania, zmiany terminów i 

czasu trwania Festiwalu. 

11. Widzem jest każdy członek zespołu teatralnego, wystawiającego sztukę na Festiwalu 

oraz zaproszeni goście 

12. Czas trwania spektaklu nie powinien przekroczyć 25 minut. 

13. Czas ustawiania scenografii nie może przekroczyć 10 minut. 

14. Podstawą uczestnictwa w Festiwalu jest prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy 

(z pełną listą członków zespołu teatralnego). 

15. Spektakle będą obserwowane i nagradzane przez jury w składzie ustalonym przez 

Organizatorów. 

16. Spektakle nagradzane będą w kategoriach: 

Spektakl 

Najciekawsza scenografia 

Najciekawsze kostiumy 

Aktorka pierwszoplanowa 

Aktorka drugoplanowa 

Aktor pierwszoplanowy 

Aktor drugoplanowy 

17. Prócz wyżej wymienionych kategorii przyznane zostanie Grand Prix dla spektaklu, który 



zgromadzi najwięcej wyróżnień. 

18. Jury zastrzega sobie prawo do możliwości zmian lub dodania kategorii w powyższych 

kategoriach oraz nieprzyznania wyróżnienia. 

19. Zgłoszenie spektaklu na Festiwal jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nagranie 

oraz publikacje. 

20. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne kwestie sporne powstałe z winy 

osób trzecich. 

21. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie. 

22. Dostępny sprzęt: 

 


