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I. ZASADY UCZESTNICTWA
1. W festiwalu uczestniczą młodzieżowe zespoły teatralne działające przy szkołach, 
ośrodkach/domach kultury, stowarzyszeniach, innych instytucjach, a także grupy 
niezinstytucjonalizowane.
2. Prezentowane przedstawienia powinny mieścić się w przedziale czasowym 25 - 60 
minut. Nie ogranicza się kategorii, formy i konwencji teatralnej. Organizatorzy przyjmują 
otwartą formułę artystyczną. Przedstawienia mogą być oparte o wszelkie istniejące 
formy wypowiedzi teatralnej.
3. Podstawą zgłoszenia jest nadesłanie do dnia 14 września 2018 roku zapisu 
spektaklu (plan ogólny, bez montażu) na płycie DVD lub ub umieścić wymagane 
nagranie wraz ze skanami dokumentów na dyskach internetowych (np. dropbox, 
wetranfer, google drive, microsoft one drive) oraz wypełnionej czytelnie karty 
zgłoszenia, a także obowiązkowo materiałów reklamowych (krotka notka informacyjna 
o zespole i spektaklu – ok. 2000 znaków oraz zdjęcie w dobrej rozdzielczości min. 
1920 px krótszy bok w 300 dpi) na adres:
REGIONALNE CENTRUM KULTUR POGRANICZA
38 - 400 Krosno
ul. Kolejowa 1.
z dopiskiem „inny”
lub adres e-mail: p.fiejdasz@rckp.krosno.pl
4. Komisja Artystyczna powołana przez organizatorów dokona kwalifikacji spektakli 
zgłoszonych do konkursu. O decyzji organizatorzy powiadomią zakwalifikowane 
zespoły pisemnie do 28 września 2018 roku.
5. Zaproszone teatry mają obowiązek przesłania potwierdzenia uczestnictwa do 
5 października 2018 roku.
6. W celu zapewnienia sprawności przebiegu festiwalu czas przygotowania spektaklu 
(ustawienia dekoracji, przygotowania świateł i dźwięku) nie powinien przekraczać 
20 min.
7. Z uwagi na konkursowy charakter przeglądu prosimy o przygotowanie rysunku 
sytuacyjnego ustawienia dekoracji i planu oświetleniowego możliwego do realizacji 
w krótkim czasie.

II. ZASADY ORGANIZACYJNE
1. Koszt pobytu zespołu:
Instytucja zgłaszająca pokrywa koszty akredytacji 120 zł od osoby za trzy dni festiwalu 
na konto RCKP:
Bank Pekao S.A. I Oddział w Krośnie
38 1240 2311 1111 0010 6149 9002
do 12 października 2018 roku.
(Powyższa kwota pokrywa część kosztów udziału teatru w festiwalu, w związku z czym 
nie istnieje możliwość negocjacji wysokości akredytacji. Pozostałe koszty pokrywają 
organizatorzy. Zakwalifikowane zespoły zapraszamy na wszystkie dni festiwalu).
W przypadku wycofania się zespołu z konkursu lub zmiany ilości osób pierwotnie 
opłaconych akredytacje będą zwracane na wyraźną prośbę do 12 października 2018 
roku. Po tym terminie akredytacje nie zostaną zwrócone.
2. Opiekunowie przedstawiają organizatorom polisy ubezpieczeniowe stwierdzające 
ubezpieczenie uczestników i osób towarzyszących na okres pobytu i podróży.
4. Zespoły uczestniczą w programie zaproponowanym przez organizatorów.

5. Organizatorzy zapewniają:
- wyżywienie i noclegi
- warunki sceniczne i obsługę techniczną
- zajęcia warsztatowe dla instruktorów i uczestników
- imprezy towarzyszące
- UWAGA nie zapewnia się elementów scenograficznych

III. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1 Zgłoszenie zespołu do udziału w festiwalu oznacza zgodę na przetwarzanie przez 
organizatora danych osobowych podanych w karcie zgłoszenia i karcie informacyjnej 
w celach niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia organizowanego wydarzenia 
zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 
133, poz. 833 z późn. zm.). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do ich 
wglądu i poprawiania.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania danych: wizerunku, imienia 
i nazwiska, miejscowości, nazwy zespołu i instytucji delegującej w zakresie publicznej 
promocji i sprawozdawczości festiwalu szczególnie w stosunku do wyróżnionych 
zespołów i osób.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do fotograficznej i audiowizualnej rejestracji 
prezentacji oraz publikacji zarejestrowanych multimediów w materiałach promocyjnych 
i sprawozdawczych związanych z organizowanym festiwalem.

IV. JURY i NAGRODY
1. Przedstawienia oceniało będzie jury powołane przez organizatorów.
2. Przewidziane są nagrody: ZŁOTA, SREBRNA i BRĄZOWA OTWARTA KURTYNA 
o charakterze pieniężnym oraz nagrody indywidualne.
3. Ogólna pula nagród wynosi 6.000 złotych. Laureaci otrzymują nagrody finansowe.
4. Jury przy ocenie spektakli konkursowych uwzględniało będzie:
- spełnienie założeń ideowych festiwalu, w tym czasu przygotowania i trwania spektaklu,
- inscenizację,
- walory artystyczne spektaklu,
- kreacje aktorskie,
- szczerość wypowiedzi scenicznej
5. O ostatecznym podziale nagród decyduje Jury.
Gwarantujemy zespołom pomoc organizacyjno-techniczną. W sprawach nieobjętych 
regulaminem decyduje organizator mając na uwadze potrzeby uczestników i inne 
obiektywne czynniki. Decyzja organizatora jest niepodważalna.

OSOBY DO KONTAKTU:
Anna Jakubik | tel. 13 43 218 98 wew. 155 | tel. kom. 517 085 097 | e-mail: 
anna.jakubik@rckp.krosno.pl
Paweł Fiejdasz | tel. 13 43 218 98 wew. 155 | tel. kom. 505 758 680 | e-mail: 
p.fiejdasz@rckp.krosno.pl


