
  

 
Zadanie dofinansowano ze środków Powiatu Wołomińskiego 

 

REGULAMIN  
III Wołomińskiego Festiwalu Teatralnego im. Józefa Orwida 

 

I. Cel imprezy:  

1. Głównym celem Festiwalu jest przybliżenie mieszkańcom powiatu wołomińskiego sylwetki Józefa 
Orwida.  

2. Wydarzenie ma także rozpowszechniać kulturę i lokalne talenty. Amatorskie grupy teatralne będą 
mogły pokazać swój talent i wypromować twórczość artystyczną poprzez występ na Festiwalu.  

3. Dodatkowym celem festiwalu jest integracja lokalnego środowiska teatralnego. 

4. Festiwal ma charakter konkursu, w którym zostaną wyłonione najlepsze teatry zrzeszające 
młodzież i osoby dorosłe z terenu powiatu wołomińskiego i okolic. 

II. Organizatorzy:  

1. Stowarzyszenie Kastor – Inicjatywa dla Rozwoju, ul. Powstańców 9, 05-240 Tłuszcz 

2. Współpraca: Zespół Teatralny „Zygzak”, ul. Polna 11/35, 05-200 Wołomin 

3. Dyrektor Festiwalu: Monika Godlewska, kontakt: e-mail: biuro@teatrzygzak.pl, tel. 518-891-423. 

4. Zadanie dofinansowano ze środków Powiatu Wołomińskiego. 

III. Miejsce i termin: Powiatowe Centrum Kultury Fabryczka w Wołominie, ul. Orwida 20,  
24 października 2020 r.  

IV. Warunki zgłoszeń 

1. Podstawowym warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie karty zgłoszenia oraz zdjęć spektaklu. 
Kartę zgłoszeniową można pobrać na stronie www.teatrzygzak.pl w zakładce „Festiwal-Zgłoszenia”. 

2. Dokumenty należy przesłać na adres: 
Zespół Teatralny „Zygzak”  
– Monika Godlewska 
ul. Polna 11/35  
05-200 Wołomin 

bądź mejlem na adres: biuro@teatrzygzak.pl 

w terminie do 11 września 2020 r. (w przypadku listu, liczy się data stempla pocztowego – prosimy 
także o wysłanie mejlem informacji o zgłoszeniu listownym we wskazanym terminie). 

3. W przypadku otrzymania niewystarczającej ilości zgłoszeń w powyższym terminie przewidziane są 
eliminacje uzupełniające (maksymalnie do 30 września 2020 r.). W przypadku chęci wystąpienia na 
Festiwalu prosimy grupy teatralne, które nie wysłały zgłoszenia do 11 września 2020 r. o niezwłoczny 
kontakt mejlowy lub telefoniczny celem wpisania na listę rezerwową. 

4. Uprawnionymi do zgłoszenia są grupy teatralne, które: 

- mają siedzibę, działają lub posiadają w swoim składzie osoby z terenu powiatu wołomińskiego  

bądź powiatów ościennych, 
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- nie posiadają w swoim składzie aktorów zawodowych w liczbie większej niż 50% grupy, 

- zrzeszają młodzież oraz dorosłych – minimum 50% grupy stanowią osoby powyżej 15 roku życia, 

- prezentują dowolny rodzaj spektaklu (komedia, dramat, musical, przedstawienie taneczne i inne). 

5. Spektakle konkursowe nie mogą być krótsze niż 40 minut, ani dłuższe niż 80 minut. 

V.  Warunki przebiegu Festiwalu 

1. Do II etapu przejdzie 5-6 grup teatralnych, które wystąpią podczas Festiwalu w Powiatowym 
Centrum Kultury Fabryczka w Wołominie. 

2. Teatry zakwalifikowane do udziału zostaną poinformowane o wynikach eliminacji mejlem w 
terminie do 2 tygodni od zgłoszenia (wysłania mejla bądź listu – liczy się data doręczenia). 

3. Ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną dopuszczamy organizację Festiwalu przy udziale 
minimum 3 grup, np. w sytuacji nagłej choroby aktora lub kwarantanny członka teatru, co 
uniemożliwi występ danej grupie teatralnej. 

4. Spektakle będą oceniane przez jury, w skład którego wchodzą aktorzy, reżyserzy, scenarzyści 
związani ze scenami warszawskimi, a także działający na terenie powiatu wołomińskiego. 

5. Spektakle będą prezentowane na scenie około 8x6 m, na której zamontowane jest oświetlenie: 
reflektory żarowe barwa biała ciepła szt. 4, ledy duże kolorowe szt. 4, ledy małe barwa biała ciepła 
szt. 12 oraz kolumny aktywne po obu stronach sceny.  

6. Teatry uczestniczą w Festiwalu według programu ustalonego przez Organizatorów.  

7. Teatry minimum dwa tygodnie przed Festiwalem mają obowiązek podać organizatorowi 
planowaną godzinę przyjazdu na miejsce wydarzenia.  

8. Po dotarciu na miejsce Festiwalu teatry powinny niezwłocznie udać się do rejestracji.  

9. Podczas całości trwania wydarzenia za grupy teatralne, zwłaszcza niepełnoletnich członków, 
odpowiada Opiekun grupy. 

10. Wymagane jest uczestnictwo grup teatralnych (lub przedstawiciela grupy) na rozdaniu nagród.  

11. Organizatorzy zapewniają: 

- scenę i sprzęt do wystawienia spektaklu wymieniony w punkcie V.5 regulaminu (opcjonalnie także 
inny sprzęt - zgodnie z wypełnioną przez teatry kartą zgłoszenia, np. oświetlenie frontowe, 
stroboskop, filtry i ledy kolorowe, mikroporty, przedłużacze) wraz z obsługą techniczną; 

- próbę i czas na ustawienie scenografii od 15 do 30 minut (w zależności od programu); 

- garderobę z osobną łazienką; 

- napoje, przekąski i ciepły poczęstunek. 

VI. Nagrody 

1. Organizator przewiduje nagrody rzeczowe oraz upominki dla wszystkich uczestników w łącznej 
wysokości ponad 4,5 tys. zł. 

2. Zostaną przyznane 3 nagrody główne. 

3. Przyznana zostanie także nagroda publiczności. 

4. Wręczenie nagród nastąpi po wszystkich spektaklach. 
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VII. Zasady bezpieczeństwa – pandemia 

1.  Uczestnicy Festiwalu zobowiązani są do dezynfekcji rąk bezpośrednio po wejściu do budynku. 

2. Każdy uczestnik zobowiązany jest nosić maseczkę chroniącą usta i nos. 

3. Każdy uczestnik zobowiązany jest do wypełnienia oświadczenia dotyczącego COVID-19. 

4. Uczestnikom, którzy dotrą na miejsce wydarzenie będzie mierzona temperatura. 

5. Użytkownicy przebywający na terenie Festiwalu zobowiązani są do zachowania bezpiecznej 
odległości wynoszącej minimum 1,5 metra. 

6. Uczestnicy zobowiązani są do stosowania się do zaleceń Organizatora jakie mogą zostać im wydane 
w trakcie trwania wydarzenia. 

 

 

 

       ….………………..……………………………………         
       podpis osoby reprezentującej grupę 


