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REGULAMIN – STRZELIŃSKI FESTIWAL TEATRALNY 

1. Organizator: 
- organizatorem festiwalu jest Strzelińskie Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju z siedzibą przy ul. Mickiewicza 2 w 
Strzelinie, 
- Strzeliński Festiwal Teatralny odbędzie się dnia 09.06.2023 r. w godzinach: 10:00-20:00 w sali widowiskowej 
Strzelińskiego Ośrodka Kultury (Strzelin, ul. Mickiewicza 2). 
 
2. Cel: 
- prezentacja i promocja grup teatralnych/artystycznych z terenu Dolnego Śląska, 
- poszerzenie i uatrakcyjnienie oferty kulturalnej, 
- wymiana artystyczna, 
- promocja działalności Organizatora oraz Strzelińskiego Ośrodka Kultury, 
- integracja mieszkańców. 
 
3. Postanowienia ogólne: 
- festiwal jest przeznaczony dla wszystkich chętnych grup teatralnych/artystycznych z terenu Dolnego Śląska, 
- uczestnicy festiwalu mają za zadanie przygotować i wystawić na scenie SOK przedstawienie/spektakl o dowolnej 
tematyce, z zastrzeżeniem tematyki związanej z naruszaniem dóbr osobistych osób trzecich; czas trwania każdego 
wystąpienia – max. 30 min + czas na montaż i demontaż scenografii max. 10 min; ilość uczestników występu – max. 
10 osób, 
- spektakle będą oceniane przez 3-osobowe jury w czasie trwania festiwalu; członkowie jury zostaną wyłonieni przez 
Organizatora, 
- Organizator przewiduje nagrody pieniężne za zajęcie I, II i III miejsca dla całej grupy (najlepsze 
przedstawienia/spektakle), 
- wszyscy uczestnicy festiwalu otrzymują dyplomy za udział w festiwalu, 
- przedstawiciel danej grupy teatralnej/artystycznej bierze odpowiedzialność za pozostałych członków swojego 
zespołu, 
- Organizator nie pokrywa kosztów zakwaterowania, transportu uczestników festiwalu i elementów scenografii, 
- Organizator nie zapewnia elementów scenografii na potrzeby realizacji przedstawienia/spektaklu (np. ścianki 
działowe, meble, dekoracje, stroje, inne elementy wyposażenia), 
- Organizator zapewnia warunki techniczne do realizacji przedstawienia/spektaklu (nagłośnienie, oświetlenie, obsługa 
fotograficzna, garderoba, szatnia, poczęstunek), 
- na zakończenie festiwalu planowane jest przedstawienie premierowego spektaklu lokalnej grupy teatralnej. 
 
4. Warunki uczestnictwa: 
- uczestnicy festiwalu (grupy   teatralne/artystyczne) są zobowiązane w terminie do 21.04.2023 r. do: 
* nadesłania wypełnionej karty zgłoszenia udziału w festiwalu (w tym: podanie informacji o tematyce 
przedstawienia/spektaklu, zdjęcia, opis grupy i jej działalności, pisemna zgoda na nieodpłatne wykorzystanie 
materiałów w celach promocyjnych samego festiwalu), 
* dokładnego określenia warunków technicznych realizacji przedstawienia/spektaklu (nagłośnienie, oświetlenie, układ 
sceny); grupy korzystające z podkładów muzycznych wykorzystywanych w przedstawieniu/spektaklu zobowiązane są 
do przygotowania nagrań na pendrive, z dokładnym opisem (kolejność wykorzystywanych utworów i nazwa grupy),  
* przedłożenia licencji i praw autorskich do wystawienia przedstawienia/spektaklu, 
* wyrażenia zgody na rejestrację filmową i zdjęciową fragmentów przedstawienia/spektaklu podczas festiwalu oraz 
ich nieodpłatne wykorzystanie w celach promocyjnych, 
* uczestnictwa członków grupy teatralnej/artystycznej podczas wystawiania pozostałych przedstawień/spektakli 
podczas festiwalu (rola widowni), 
* uczestnictwa przedstawiciela grupy teatralnej/artystycznej w uroczystości zakończenia festiwalu 
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- materiały przesyłane na adres pocztowy - SSWR, ul. Mickiewicza 2, 57-100 Strzelin lub adres e-mail: 
projekty.kultura@strzelin.pl. 
 
5. Kryteria oceny: 
- członkowie jury poddadzą nieodwołalnej ocenie: zgodność z regulaminem festiwalu, poziom artystyczny 
przedstawienia/spektaklu, reakcję publiczności na przedstawienie/spektakl, autentyczność wypowiedzi aktorów, 
- w każdym kryterium oceny dana grupa może zdobyć max. 5 pkt, 
- praca i ocena jury jest niejawna. 
 
6. Postanowienia końcowe: 
- postanowienia niniejszego Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia festiwalu a ich interpretacja należy do 
Organizatora, 
- Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu (zmiany będą udostępniane na stronie www 
Strzelińskiego Ośrodka Kultury), 
- nadesłanie wymaganych materiałów jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu, 
- kontakt z koordynatorem festiwalu jest możliwy pod adresem e-mail: projekty.kultura@strzelin.pl w godzinach 8:00-
16:00, 
- festiwal ma charakter jawny i otwarty (nie będą pobierane opłaty od uczestników). 
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