
 

 

 
 

Regulamin  
5.Warszawskiego Festiwalu Teatrów Dzieci i Młodzieży  

I TAKI I OWAKI  
pod Honorowym Patronatem  

Burmistrza Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy 
 
I. 
1. Festiwal odbędzie się w dniach 8–9 kwietnia 2019 r. w Warszawie  
w Domu Kultury Kadr w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy  
(ul. Gintrowskiego 32). 
 
II.  
1. Celem festiwalu jest: 
a) prezentacja dorobku amatorskich teatrów dziecięcych i młodzieżowych 
działających na terenie Warszawy; 
b) inspirowanie do poszukiwań nowych form pracy artystycznej 
i wychowawczej w zespole; 
c) promocja twórczości teatralnej dzieci i młodzieży; 
d) edukacja teatralna uczestników i instruktorów poprzez udział 
w warsztatach; 
e) zachęcenie zespołów do pracy z lalką, maską i przedmiotem. 
 
2.W przeglądzie mogą uczestniczyć zespoły teatralne z Warszawy skupiające 
dzieci i młodzież z przedszkoli, szkół podstawowych i szkół 
ponadpodstawowych prezentujące spektakle w różnorodnych formach. 
 
3. Czas prezentacji nie może przekraczać 40 min.  
 
4. Czas technicznego przygotowania sceny do grania nie może przekroczyć 
15 min. 
 
5. Zespoły przyjeżdżają na festiwal na własny koszt. 
 
6. Zespoły mogą wcześniej zapoznać się z warunkami technicznymi sali 
widowiskowej w Domu Kultury Kadr po wcześniejszym umówieniu się z 
koordynatorem festiwalu. 
 
III.  

1. Podstawą zgłoszenia zespołu jest wypełnienie do 18.03.2019 r. 
formularza kwalifikacyjnego – karta do pobrania online. Przesłanie 
prawidłowo wypełnionej karty zgłoszenia na adres 
konkurs@dkkadr.waw.pl  

 
2. Organizatorzy powiadomią zespoły o kwalifikacji i terminie przesłuchania 

do 26.03.2019 r.  
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IV.  
1. Spektakle będzie oceniać profesjonalne jury powołane przez 
organizatorów.  
 
2. Przewidziane są nagrody w kategoriach:  
a) przedszkola 
b) szkoły podstawowe 
d) szkoły ponadpodstawowe 
a także, w zależności od werdyktu Jury: 
e) Grand Prix Festiwalu  
f) wyróżnienia 
 
3. Jury przy ocenie weźmie pod uwagę następujące kryteria:  
a) innowacyjność i pomysłowość twórców; 
b) wykorzystanie różnorodnych form artystycznego wyrazu;  
c) prawdę sceniczną aktorów; 
d) poziom kreacji aktorskich; 
e) oprawę muzyczną, oprawę plastyczną; 
f) ruch sceniczny; 
g) adaptację i reżyserię przedstawienia; 
h) walory edukacyjne spektaklu; 
 
V. 
1. Organizatorzy zapewniają:  
a) scenę o wymiarach 9/8 m (szerokość /głębokość) 
b) oświetlenie sceniczne;  
c) sprzęt nagłaśniający; 
d) obsługę techniczną sceny;  
e) wyłącznie standardowe rekwizyty potrzebne do realizacji spektaklu: stół, 
krzesła – pod warunkiem, że zostaną ujęte w karcie zgłoszenia.  
 
2. Organizatorzy nie zapewniają rekwizytów potrzebnych do realizacji 
spektaklu innych niż w punkcie 1e. 
 
3. Placówki zgłaszające zespoły do udziału w festiwalu oraz twórcy 
spektaklu wyrażają zgodę na rejestrację fotograficzną, audio i wideo 
spektakli oraz ich emisję przez telewizję bez roszczeń finansowych z tym 
związanych, jak też na wykorzystywanie powstałej dokumentacji w celach 
metodycznych.  
 
4. Za bezpieczeństwo dzieci uczestniczących w Festiwalu odpowiadają 
opiekunowie grup. 
 
 
Koordynator Festiwalu I TAKI I OWAKI: 
Aleksandra Wiegandt-Chylińska 
tel.: 22 843 88 81, wew.205 
achylinska@dkkadr.waw.pl 


