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Regulamin 
V Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Młodzieżowych 

„Kalejdoskop” 
24-26.05.2019r. 

 
I. WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Organizatorami V Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Młodzieżowych 
„Kalejdoskop”(zwanego dalej „Festiwalem”) są Ośrodek Praktyk Teatralnych 
„Gardzienice” (instytucja kultury wspólnie prowadzona przez Województwo 
Lubelskie i Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Województwo 
Lubelskie, wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez 
Województwo Lubelskie pod nr 05, z siedzibą: ul. Grodzka 5a, 20-112 Lublin, NIP 
946-19-00-798, REGON 004160605) i Fundacja „Architekci Kultury” (wpisana do 
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000533938, z siedzibą: ul. Działkowca 37, 
21-040 Świdnik, NIP 7123291613, REGON 360293990, NIP 004160605) zwani 
łącznie Organizatorami. 
Informacji szczegółowych na temat Festiwalu udzielają: 
Beata Szymańska (tel. 530 910 502), 
Iga Zarzycka (tel. 691 701 825), 
e-mail: festiwal.kalejdoskop@gmail.com  

2. Festiwal organizowany jest w Gardzienicach, gm. Piaski, woj. lubelskie w dn. 24-
26.05.2019 i ma formę konkursu, w którym biorą udział młodzieżowe amatorskie 
grupy teatralne, których większość obsady stanowią osoby w wieku 13 – 19 lat.  

3. Zgłaszane przedstawienia mogą być oparte o wszelkie istniejące formy wypowiedzi 
teatralnej i powinny mieścić się w przedziale czasowym 20 – 40 minut. Łączny czas 
na montaż i demontaż scenografii nie mogą przekroczyć 20 min. 

4. Podstawą zgłoszenia jest nadesłanie czytelnie wypełnionej karty zgłoszenia z 
wszelkimi koniecznymi podpisami i pieczęciami do dnia 19.04.2019r. (decyduje data 
wpływu, na kopercie prosimy umieścić dopisek „Kalejdoskop”) oraz rejestracji 
nagranego spektaklu na płycie DVD lub za pośrednictwem Internetu. Niekompletne 
zgłoszenia zostaną uznane za nieważne i będą odrzucone. 
Adres wysyłki:  

Fundacja „Architekci kultury” 
ul. Działkowca 37 
21-040 Świdnik 

Dopuszcza się możliwość przesłania skanu karty do dnia 19.04.2019r. na adres 
festiwal.kalejdoskop@gmail.com, pod warunkiem przesłania jej oryginału pocztą 
do dnia 24.04.2019r. pod wskazany powyżej adres. 

5. Ponadto zespoły mają obowiązek przesłania opisu spektaklu i informacji o zespole 
w formacie Word oraz 2 zdjęć ze spektaklu na adres mailowy: 
festiwal.kalejdoskop@gmail.com Przesłanie ww. zdjęć jest równoznaczne z 
wyrażeniem zgody na ich wykorzystanie w celach dokumentacyjnych i 
promocyjnych związanych z Festiwalem na polach eksploatacji określonych w pkt 
IV. 

6. W przypadku grup działających w ramach instytucji/organizacji posiadających 
osobowość prawną karta zgłoszenia, o której mowa w pkt. I. 4-5, powinna być 
podpisana przez prawnych reprezentantów tych instytucji/organizacji. Zgłaszając 
udziału w Festiwalu instytucja/ organizacja oświadcza, że dysponuje zgodą na udział 
w Festiwalu na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie ze strony 
wszystkich osób biorących udział w zgłaszanych przedstawieniach (zwanych dalej 
„Uczestnikami”), a w przypadku osób nieletnich zgodą ich prawnych opiekunów.  

7. W przypadku grup nieformalnych zgłoszenia, poprzez wypełnienie karty, o której 
mowa w pkt I. 4, dokonuje osoba reprezentująca daną grupę – instruktor lub 
opiekun, który jest osobą pełnoletnią i posiadająca pełną zdolność do czynności 
prawnych. zobowiązana jest ona do uzyskania zgody od wszystkich osób biorących 
udział w zgłaszanych przedstawieniach (zwanych dalej „Uczestnikami”), na 
warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, a w przypadku osób nieletnich 
zgodę ich prawnych opiekunów. 

8. Przesłanie zgłoszenia do udziału w Festiwalu jest jednoznaczne z akceptacją 
niniejszego Regulaminu. 

9. Regulamin i kartę zgłoszenia można pobrać na stronie http://gardzienice.org 
II. ZASADY ORGANIZACYJNE 

1. O kwalifikacji zespołów do Festiwalu decyduje komisja powołana przez 
Organizatorów na podstawie nadesłanych zgłoszeń.  

2. Zespoły zostaną poinformowane o wynikach kwalifikacji do dn. 
28.04.2019r. w formie korespondencji elektronicznej. Wykaz 
zakwalifikowanych zespołów będzie również zamieszczony na stronie 
internetowej: www.gardzienice.org 

3. Zakwalifikowanie się do udziału w Festiwalu jest jednoznaczne z 
obecnością na całym Festiwalu, tj. od 24.05.2019r. do 26.05.2019r. Jego 
uczestnicy są zobowiązani do pełnego  i aktywnego uczestnictwa w 
wydarzeniach towarzyszących Festiwalowi i warsztatach. 

4. Zespoły przyjeżdżają pod opieką instruktora lub opiekuna grupy (zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawnymi). Za organizację przyjazdu, w tym 
zapewnienie wymaganej prawem opieki nad osobami niepełnoletnimi, 
odpowiada instytucja/ organizacja, a w przypadku grup nieformalnych 
osoba, która dokonała zgłoszenia. 

5. Zakwalifikowane zespoły wpłacają akredytację w wysokości 190 PLN 
brutto za każdą osobę biorącą udział w Festiwalu na poczet kosztów 
organizacyjnych na wskazane przez Organizatorów konto do dn. 
06.05.2019r. Zespoły z zagranicy uiszczają ją gotówkowo nie później niż 
pierwszego dnia Festiwalu. Akredytację wpłacają również 
instruktorzy/opiekunowie grup, kierowcy.  

6. Organizatorzy zapewniają 2 noclegi: 24/25.05.2019r., 25/26.05.2019r., 
oraz posiłki: obiadokolację w dn. 24.05.2019r. oraz śniadanie, obiad i 
kolację w dn. 25.05.2019r., śniadanie i obiad w dn. 26.05.2019r., materiały 
festiwalowe, możliwość brania udziału we wszystkich spektaklach, 
warsztatach, dyskusjach i innych wydarzeniach towarzyszących. 

7. Zespoły zakwalifikowane do dnia 04.05.2018r. zobowiązane są potwierdzić 
swoją obecność na Festiwalu. W przypadku rezygnacji, do udziału w 
imprezie zostanie zaproszony teatr z listy rezerwowej. 

8. Uczestnicy, którzy opłacili akredytację, a którzy zrezygnują z udziału w 
Festiwalu do dn. 08.05.2018r. otrzymują zwrot wpłaconej kwoty. Zwrotu 
dokonuje się na rachunek bankowy, z którego dokonano płatności, chyba 
że osoba wpłacająca/ upoważniony reprezentant instytucji wpłacającej 
przekaże na piśmie inną dyspozycję. W przypadku późniejszej rezygnacji 
wpłacone kwoty nie podlegają zwrotowi.  

9. Zakwalifikowane teatry otrzymają szczegółowy program z uwzględnieniem 
kolejności prezentacji konkursowych, występów zaproszonych gości, 
warsztatów. 

10. Organizatorzy zapewniają nagłośnienie, oświetlenie i obsługę techniczną. 
Nie zapewniają natomiast elementów scenograficznych. Prezentacje 
odbędą się na scenach bez podwyższenia, znajdujących się na terenie 
kompleksu pałacowego w Gardzienicach. 

11. W przypadku powstania z winy Uczestnika Festiwalu jakichkolwiek szkód 
materialnych w mieniu Organizatorów instytucja/organizacja zgłaszająca 
udział danego uczestnika lub organizator grupy (tj. osoba podpisująca 
kartę zgłoszenia) jest zobowiązana do pokrycia pełnych kosztów wymiany 
lub naprawy.  

12. Organizatorzy nie zapewniają ubezpieczenia uczestników Festiwalu. 
Uczestnicy zobowiązani są do wykupienia samodzielnie stosownego 
ubezpieczenia.  

III. JURY I NAGRODY FESTIWALOWE 
1. Prezentowane podczas Festiwalu spektakle oceniać będzie Jury powołane 

przez Organizatorów, które przyzna nagrody finansowe i wyróżnienia w 
formie dyplomów. Nagrody finansowe przyznawane są osobom fizycznym.  

2. Jury dokonywać będzie oceny spektakli Festiwalowych na podstawie niżej 
wymienionych kryteriów: dobór repertuaru, adekwatność formy do 
przekazywanych treści oraz oryginalność scenicznej wypowiedzi. 

3. Ogólna pula nagród wynosi 5000 zł. Jury ma prawo do dowolnego rozdysponowania 
puli nagród, bez jej zwiększania.   

4. Nagroda zostanie pomniejszona o kwotę podatku dochodowego od osób 
fizycznych, o ile Organizator będzie zobowiązany do odprowadzania takiego 
podatku zgodnie z treścią obowiązujących przepisów prawa. 
 

IV. PRAWA AUTORSKIE I PRAWO DO WYKORZYSTANIA WIZERUNKU 
 

1. Wraz z wystawieniem spektaklu w ramach Festiwalu zgłaszająca spektakl instytucja/ 
organizacja oraz każdy z uczestników udziela obu Organizatorom, bez wynagrodzenia, 
niewyłącznej licencji, nieograniczonej czasowo i terytorialnie, na wykorzystanie 
prezentowanych w ramach Festiwalu spektakli na niżej określonych polach eksploatacji: 
1) jednorazowe wykorzystanie utworu scenicznego poprzez jego publiczną prezentację; 
2) rejestrowanie i utrwalanie utworu bez żadnych ograniczeń ilościowych, dowolną 
techniką, w tym drukarską, cyfrową, reprograficzną, elektroniczną, fotograficzną, 
optyczną, laserową, poprzez zapis magnetyczny, na każdym nośniku, włączając w to 
także nośniki elektroniczne, optyczne, magnetyczne, dyskietki, karty pamięci, pamięci 
flash, CD-ROM, DVD, Blu-ray, papier, w ramach systemu on- line; 
3) zwielokrotnianie utworu i jego utrwaleń bez żadnych ograniczeń ilościowych, w każdej 
możliwej technice, w tym drukarskiej, reprograficznej, cyfrowej, elektronicznej, 
laserowej, fotograficznej, poprzez zapis magnetyczny, optyczny, na każdym nośniku, 
włączając w to także nośniki elektroniczne, optyczne, magnetyczne, dyskietki, karty 
pamięci, pamięci flash, CD-ROM, DVD, Blu-ray, papier, w ramach systemu on-line; 
4) wprowadzanie utrwaleń utworu do pamięci komputera i sieci multimedialnych, w tym 
Internetu, sieci wewnętrznych typu Intranet, bez żadnych ograniczeń ilościowych, jak 
również przesyłania utworu w ramach ww. sieci, w tym w trybie on-line; 
5) rozpowszechnianie utworu i jego utrwaleń, w tym w ramach elektronicznych baz 
danych, na nośnikach magnetycznych, cyfrowych, optycznych, elektronicznych, również 
w postaci CD-ROM, dyskietek, kart pamięci, pamięci flash, DVD, Blu-ray, w ramach sieci 
multimedialnych, w tym sieci wewnętrznych (np. typu Intranet), jak i Internetu, w 
systemie on-line, poprzez komunikowanie na życzenie, w drodze użyczania utworu; 
6) wypożyczanie, najem, użyczanie, dzierżawa lub wymiana nośników, na których utwór 
utrwalono, utrwalonych i zwielokrotnionych przy zastosowaniu dowolnej techniki 
udostępniania utworu. 
2. Wraz z udzieleniem licencji, o której mowa w pkt IV. 1 Uczestnik Festiwalu wyraża 
zgodę na wykorzystanie jego wizerunku oraz danych osobowych (imię i nazwisko). 

 
V. INNE POSTANOWIENIA 

1. Organizatorzy informują, że przetwarzają dane osobowe Uczestników w zgodzie z 
art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz Ustawą z  dnia 10 maja 2018 o  
ochronie danych osobowych (Dz.U z 2018 poz. 1000), zgodnie z Klauzulą 
Informacyjną stanowiącą załącznik do niniejszego  Regulaminu. 

2. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie 
niezbędnym do realizacji Festiwalu, w tym przekazanie danych innym podmiotom 

 
Projekt zrealizowano przy pomocy finansowej Województwa Lubelskiego.  
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