
Terminy: 

Uczestnik – każda osoba, będąca członkiem zespołu teatralnego, jak 

również kierowcy, osoby pełniące funkcje techniczne i wychowawcy oraz 

goście- obserwatorzy. 

Rada Artystyczna – trzy lub więcej osób (reżyserzy, pedagodzy, 

profesjonalni aktorzy), prowadzących omówienia prezentacji 

konkursowych, a także nadzorujących głosowanie. Wybierana przez 

organizatorów. Organizator/organizatorzy – członkowie Stowarzyszenia 

Teatru Planeta M oraz Społecznego Stowarzyszenia Edukacyjno- 

Teatralnego „Stacja Szamocin”. 

1. Festiwal Konstelacje Teatralne odbędzie się w Ośrodku Edukacyjno- 

Teatralnym Stacja Szamocin w dniach od 24 do 26 sierpnia 2018 roku. 

2. Konstelacje Teatralne to festiwal skierowany do teatrów amatorskich, 

alternatywnych, offowych działających na terenie Polski. 

3. Prezentacje teatralne odbywać się będą na scenie w Ośrodku 

Edukacyjno-Teatralnym Stacja Szamocin.  Uwaga! Sala teatralna naszego 

ośrodka nie posiada kulis. 

4. Czas prezentacji nie może przekroczyć 1 godziny. Maksymalna liczba 

uczestników jednego zespołu wynosi 10 osób. 

5. Organizatorzy nie zapewniają  scenografii oraz rekwizytów ani innych 

elementów scenicznych. W wyjątkowych przypadkach organizatorzy mogą 

spróbować pomóc zorganizować  wyżej wspomniane. O wyjątkowości 

przypadku decydują organizatorzy ;) . 

6. Z powodów technicznych i organizacyjnych nie ma możliwości 

przeprowadzenia próby przed występem teatru. Maksymalny czas na 

przygotowanie prezentacji przed spektaklem to 30 minut. 

7. Obecność każdego zakwalifikowanego uczestnika jest obowiązkowa od 

początku do końca trwania festiwalu. Jest to związane z formułą festiwalu, 

polegającą na tym, że każdy z uczestników poprzez oddanie głosu w 

specjalnym głosowaniu ma wpływ na przyznane nagrody i wybór laureata 

Ogólnopolskiego Festiwalu Konstelacje Teatralne. Nad prawidłowością 

przeprowadzonego głosowania będzie czuwać Rada Artystyczna. Wyjazd w 

trakcie festiwalu lub rezygnacja któregoś z uczestników jest jednoznaczna 

z dyskwalifikacją zespołu, bez możliwości zwrotu akredytacji. 
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8. Prezentacje konkursowe mają charakter otwarty, dostępny dla osób, które 

zarezerwowały bezpłatną wejściówkę.  

9. Termin nadsyłania zgłoszeń: do 20 czerwca 2018 roku (decyduje data stempla 

pocztowego). Za zgłoszenie uważa się przesłanie w w/w terminie, poprawnie 

wypełnionego formularza zgłoszeniowego wraz z nagraniem spektaklu, a także 

z 2 zdjęciami spektaklu w formie elektronicznej np. na płycie CD. Dopuszcza się 

możliwość  przesłania nagrania poprzez podanie linku, pod którego adresem 

można obejrzeć nagranie w Internecie np. na  kanale You Tube. 

Formularze należy przesyłać na adres  korespondencyjny Stowarzyszenia 

Teatru Planeta M 

ul. Żeglarska 39, 

61-347 Poznań 

z dopiskiem "Konstelacje Teatralne" 

lub w formie elektronicznej na adres mailowy: 

konstelacjeteatralne@gmail.com  w tytule maila wpisując „Konstelacje 

Teatralne - zgłoszenie” 

10. Organizator Ogólnopolskiego Festiwalu Konstelacje Teatralne w 

kwalifikacji zespołów bierze pod uwagę w szczególności spektakle 

oparte/nawiązujące do uznanej literatury (przez uznaną literaturę rozumie się 

taką, która niesie w swej treści wartości uniwersalne, arcydzieła literackie, a 

także inne wpisane do przyjętego kanonu literackiego), i/lub spektakle 

podejmujące dialog z problemami współczesności. 

11. Kwalifikacji zespołów dokona organizator Festiwalu Konstelacje Teatralne 

- Stowarzyszenie Teatru Planeta M oraz Społeczne Stowarzyszenie 

Edukacyjno-Teatralne „Stacja Szamocin”. 

12. O wynikach kwalifikacji zespoły otrzymają informację do dnia 1 lipca 2018 

roku w formie elektronicznej. 

13. Po otrzymaniu zawiadomienia o zakwalifikowaniu na Festiwal Konstelacje 

Teatralne zespół winien wpłacić akredytację w wysokości  130,00 zł od każdej 

osoby w terminie nieprzekraczalnym do 30 lipca 2018 roku na konto: 

Bank Zachodni WBK 39 1090 2734 0000 0001 1933 6354 z dopiskiem „Festiwal 

Konstelacje Teatralne – akredytacja-nazwa teatru” 



14. Istnieje możliwość uczestniczenia w festiwalu jako obserwator. Termin 

zgłoszenia do 20 czerwca 2018 r. Do 15 lipca 2018 r. należy uiścić opłatę 

akredytacyjną w wysokości 200,00 zł na konto podane w pkt. 13 regulaminu. 

Z przyczyn technicznych i możliwości organizacyjnych ,  Ilość obserwatorów 

jest  ograniczona. 

W kwocie akredytacji jest nocleg, wyżywienie, a także dostęp do wszystkich 

prezentacji konkursowych oraz imprez towarzyszących. 

Uwaga! W razie wycofania się z uczestnictwa  do 10 sierpnia organizatorzy 

zwracają 50% akredytacji, po 10 sierpnia organizatorzy nie zwracają 

akredytacji.   

15. Organizatorzy Festiwalu Konstelacje Teatralne przewidują nagrody 

pieniężne, rzeczowe w wysokości 5000,00 zł dla zwycięzców konkursu, a także 

statuetki Konstelacji Teatralnych dla pierwszych trzech miejsc, oraz nagrody 

specjalne. 

16. O wręczeniu nagród decyduje  Rada Artystyczna, uwzględniając  głosy 

oddane przez uczestników .  W wyjątkowych przypadkach Rada Artystyczna 

ma prawo nie wziąć pod uwagę głosów publiczności w kwestiach związanych z 

werdyktem. 

17. Nagrody zostaną wręczone podczas uroczystej gali ostatniego dnia 

festiwalu. Obecność wszystkich uczestników obowiązkowa. 

18. Organizator zapewnia uczestnikom Konstelacji Teatralnych: 

- noclegi (2), 

- wyżywienie [śniadania (2), obiadokolacje (3)], 

- udział we wspólnych , otwartych omówieniach i konsultacjach prowadzonych 

przez Radę Artystyczną, 

- udział we wszystkich spektaklach konkursowych, 

- udział w spektaklach gościnnych i imprezach towarzyszących, 

- materiały informacyjno-promocyjne. 3 

- każdy zespół ma prawo do rozmowy indywidualnej z jednym z jurorów 



19. Na festiwal będą przyjmowane zespoły składające się z uczestników, którzy 

mają ukończone przynajmniej 13 lat. Uczestnicy poniżej 18-stego roku życia 

zobowiązani są do dostarczenia organizatorom  pisemnej zgody od 

rodzica/prawnego opiekuna na udział w festiwalu. Formularz zgody do pobrania 

ze strony internetowej www.teatrplanetam.pl/konstelacjeteatralne 

20. Organizatorzy nie zwracają uczestnikom kosztów podróży. 

21. Każdy uczestnik proszony jest by zabrać ze sobą na festiwal starą książkę na 

wymianę z innym uczestnikiem – aby naszej tradycji stało się zadość. 

22. W sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie decydują Organizatorzy, 

mając na uwadze pełne zaspokojenie potrzeb uczestników Konstelacji 

Teatralnych (w miarę posiadanych  możliwości technicznych i 

organizacyjnych). 

23. Biuro Organizacyjne Festiwalu: 

Stowarzyszenie Teatru Planeta M 

ul. Żeglarska 39 

Poznań  61- 347 

Osoby do kontaktu: 

Kuba  Tel: 698 303 181   

Maria  Tel: 664 932 173   

e-mail: konstelacjeteatralne@gmail.com 


