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Teatr jednoosobowy nie jest odkryciem ostatnich lat. Istniał tak 
dawno, jak dawne są dzieje teatru, a nawet chyba wcześniej, jest to  
forma najstarsza spośród uprawianych na świecie. Można sobie wyobra-
zić, że taki praaktor-opowiadacz był w pierwotnych dziejach ludzkości 
żywym interpretatorem legend, mitów, a nawet przekazów historycz-
nych. W początkach teatru greckiego, kiedy na scenę wprowadzony  
został pierwszy aktor, na nim spoczywał ciężar przekazywania dramatu.  
Wcielał się on w różne postacie, występując na tle chóru stawiał pierw-
sze kroki w indywidualizacji postaci dramatycznych. Jednoosobowy 
przekaz teatralny odbywał się w każdym niemal okresie rozwoju kultury 
wobec różnych środowisk społecznych: od książąt do prostych ludzi. 

W zamyśle pomysłodawców Festiwal ten stwarza wszystkim zain-
teresowanym możliwość budowania teatru na własną rękę, teatru bez 
„wielkich” inscenizatorów, reżyserów, scenografów, administratorów, 
dramaturgów. Tak może się dokonywać naturalny powrót do natury 
teatru, do jego istoty, do aktora i słowa, do wzorów pierwotnych, prawd 
podstawowych i prostych, do układu człowiek – człowiek. 

Teatr, o którym mówimy, nie wymaga wielu zabiegów organizacyjno- 
techniczno-ekonomicznych. Zostaje przede wszystkim praca nad wła-
ściwym wyrazem własnej artystycznej propozycji. W teatrze niewiel-
kim powstaje „wypowiedź” związana z miejscem występu, nie ze sceną,  
ale z osobą wykonawcy i ze sprawą, którą on przynosi. Nie jest ważne, 
gdzie występ ma miejsce, istotne jest, kto się wypowiada i co ma do  
powiedzenia. Powstaje teatr ubogi w formie, skromny zewnętrznie.

Henryk Kowalczyk

Pomysłodawca Festiwalu Teatrów Niewielkich
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REGULAMIN
17. FESTIWALU TEATRÓW NIEWIELKICH

1. ORGANIZATOR

Centrum Spotkania Kultur w Lublinie

2. CELE FESTIWALU

• inicjowanie nowych działań z zakresu sztuki scenicznej, szczególnie w środo- 
 wiskach, które na co dzień nie mają możliwości kontaktu z tego typu 
 teatrem

• podnoszenie kompetencji kulturalnej społeczeństwa w zakresie wiedzy o teatrze

• tworzenie warunków do rozwijania aktywności twórczej

3. TERMIN I MIEJSCE

25-27.02.2023
Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, Plac Teatralny 1, 20-029 Lublin

4. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Adresatami Festiwalu są twórcy teatrów niewielkich – monodramów, duodramów.
2. W Festiwalu mogą brać udział twórcy amatorskiego ruchu teatralnego, studenci 

szkół artystycznych oraz aktorzy zawodowi w każdym wieku i z terenu całego 
kraju.

3. W Festiwalu nie obowiązuje podział na kategorie wiekowe oraz zaawansowania.

4. Czas prezentacji festiwalowych powinien wynosić od 10 do 60 minut.
5. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest przesłanie do Organizatora:

• poprawnie wypełnionej karty zgłoszeniowej oraz oświadczeń  
 (załącznik nr 1 i 2 do niniejszego Regulaminu),

• nagrania spektaklu,

• dwóch zdjęć wykonawcy (tylko w formie elektronicznej).

6. Wykonawców do finałowych prezentacji Festiwalu kwalifikuje powołana  
przez Organizatora Komisja. 

7. Uczestnik zobowiązuje się do potwierdzenia obecności na Festiwalu w terminie 
wyznaczonym przez Organizatora.



5. ZGŁOSZENIA

1. Kartę zgłoszeniową należy wypełniać komputerowo lub drukowanymi literami.

2. Organizator będzie honorował jedynie w całości wypełnione karty zgłoszeniowe, 
podpisane przez uczestnika/opiekuna prawnego.

3. Przesyłając zgłoszenia w wersji elektronicznej (skan karty zgłoszeniowej), prosimy 
o zapisanie pliku w formacie .PDF oraz podpisanie go imieniem i nazwiskiem 
uczestnika. 

4. Zapis spektaklu można dostarczyć na dowolnym nośniku pamięci (np. pendrive, 
płyta CD/DVD) lub przesłać za pomocą serwisów internetowych umożliwiają-
cych udostępnianie plików (np. Dysk Google, WeTransfer). 

5. Dwa zdjęcia wykonawcy w formacie .JPG powinny zostać przesłane mailowo 
wraz ze zgłoszeniem lub zamieszczone na nośniku pamięci razem z nagraniem. 

6. Wypełnioną kartę zgłoszeniową wraz z nagraniem spektaklu oraz zdjęciem  
wykonawcy należy przesłać do 08.01.2023 r. na następujące adresy:

• forma elektroniczna (skan karty zgłoszeniowej, nagranie spektaklu, zdjęcia): 
 

dominika.jarosz@spotkaniakultur.com 

temat wiadomości: 17. FTN – Zgłoszenie: imię i nazwisko uczestnika

• forma papierowa (oryginał karty zgłoszeniowej, ew. nagranie spektaklu): 

Centrum Spotkania Kultur w Lublinie
Biuro Wojewódzkiego Ośrodka Kultury

Plac Teatralny 1
20-029 Lublin

dopisek: BWOK – Dominika Jarosz – 17. FTN

7. O kwalifikacji wykonawców do Festiwalu przez powołaną w tym celu Komi-
sję, uczestnicy zostaną powiadomieni mailowo i telefonicznie w terminie do 
13.01.2023 r. Informacje o zakwalifikowanych spektaklach będą zamieszczone 
również na stronie internetowej Organizatora.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu przyjmowania 
zgłoszeń w przypadku niezakwalifikowania do Festiwalu odpowiedniej liczby 
spektakli. 

9. Przesłanie karty zgłoszeniowej jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego  
Regulaminu.



6. AKREDYTACJA
1. Zakwalifikowani do Festiwalu uczestnicy i ich instruktorzy/reżyserzy zobowią-

zani są do zapłaty akredytacji (nocleg, wyżywienie) w wysokości 150 zł od osoby. 
Wpłaty należy dokonać w terminie do 23.01.2023 r. na rachunek bankowy  
Organizatora:

83 1020 3147 0000 8802 0103 9171
tytuł przelewu:  

BWOK – 17. FTN – Akredytacja: imię i nazwisko uczestnika

2. Organizator nie pokrywa kosztów podróży uczestników oraz instruktorów/reżyserów. 

7. KRYTERIA OCENY PREZENTACJI I NAGRODY 

1. Prezentacje oceniać będzie powołana przez Organizatora Rada Konsultantów 
według następujących kryteriów:

• oryginalność scenariusza,

• uniwersalność formy i tematu,

• warsztat aktorski,

• osobowość wykonawcy.

2. Każdy wykonawca otrzyma dyplom uczestnictwa i pamiątkowy upominek. 

3. Laureatom Festiwalu zostaną przyznane nagrody pieniężne i honorowe wyróż- 
nienia. Wysokość nagród jest uzależniona od decyzji Rady Konsultantów.

4. Decyzja Rady Konsultantów jest ostateczna i niepodważalna.

5. Wykonawcy są zobowiązani do osobistego odbioru nagród i wyróżnień podczas 
podsumowania Festiwalu.  

8. WYMAGANIA TECHNICZNE I REKWIZYTY
1. Organizator zapewnia warunki sceniczne oraz obsługę spektakli (oświetlenie, 

nagłośnienie).

2. Organizator zapewnia jedynie podstawowe rekwizyty potrzebne do realizacji 
spektaklu, takie jak: stół, krzesło, wieszak.

3. Wszelkie wymagania techniczne oraz zapotrzebowanie na podstawowe  
rekwizyty musi zostać zawarte w karcie zgłoszeniowej, inaczej Organizator 
nie będzie musiał spełnić wymogów wykonawcy. 



9. ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) – dalej jako RODO, Organizator Festiwalu informuje, że: 

1. Administratorem danych osobowych uczestnika 17. Festiwalu Teatrów Niewiel-
kich jest Centrum Spotkania Kultur z siedzibą w Lublinie, pl. Teatralny 1, 20-029 
Lublin. 

2. W sprawie ochrony danych osobowych można się kontaktować z Inspektorem 
Ochrony Danych powołanym przez Centrum Spotkania Kultur w Lublinie pod 
adresem: iod@spotkaniakultur.com.   

3. Dane osobowe uczestnika 17. Festiwalu Teatrów Niewielkich przetwarzane 
będą w celach określonych w niniejszym Regulaminie.

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych uczestnika 17. Festiwalu 
Teatrów Niewielkich jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, mówiący że przetwarzanie 
jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów  
realizowanych przez administratora oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, 
której dane dotyczą. 

5. Dane osobowe uczestnika 17. Festiwalu Teatrów Niewielkich będą przekazane 
wyłącznie osobom upoważnionym, które muszą mieć dostęp do danych, aby 
wykonywać swoje obowiązki oraz innym odbiorcom danych, jeżeli posiadają 
prawną podstawę do ich uzyskania lub podmiotom, z którymi administrator 
podpisał umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.

6. Uczestnik 17. Festiwalu Teatrów Niewielkich ma prawo dostępu do treści swo-
ich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarza-
nia, przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 
Posiada prawo do cofnięcia zgody, które nie ma jednak wpływu na zgodność 
przetwarzania danych osobowych przed jej cofnięciem. 

7. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, gdy uzna, iż podczas przetwarzania podanych przez niego danych 
osobowych naruszone zostały przepisy dotyczące ich ochrony.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnicze-
nia w niniejszym Festiwalu. 

9. Dane uczestnika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani  
profilowane, nie będą także przekazywane do państw trzecich lub organizacji 
międzynarodowych.



10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Spektakle będą prezentowane w kolejności ustalonej przez Organizatora.

2. Informacje w formie elektronicznej można odnaleźć na stronie oraz w mediach 
społecznościowych Organizatora – www.csklublin.pl

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw, w tym praw au-
torskich innych twórców, których dzieło wykonawca przedstawił jako własne. 
Odpowiedzialność za prezentowany spektakl spoczywa na wykonawcy oraz  
instruktorze/reżyserze. 

4. Wykonawcy zgłaszający się do udziału w Festiwalu oświadczają, że wykorzy-
stane w spektaklach utwory nie podlegają opłatom z tytułu praw autorskich  
i praw pokrewnych, a jeśli podlegają takim opłatom – to oświadczają, że opłaty 
te zostały przez nich uregulowane.

5. Organizator informuje, że prowadzi dokumentację fotograficzną i multime-
dialną imprezy, która będzie wykorzystywana bez ograniczeń czasowych oraz  
terytorialnych w kontekście dokumentalnym, informacyjnym oraz promocyjnym 
Festiwalu.

6. Uczestnicy wysyłając kartę zgłoszeniową, zgadzają się na bezterminowe oraz 
nieodpłatne wykorzystanie wizerunku, a także udzielają prawa do rejestracji 
występów w formie foto, audio, wideo oraz na ich przechowywanie i wykorzy-
stanie w celach promocyjnych, dokumentacyjnych, a także transmisji wydarze-
nia w mediach społecznościowych.

7. W przypadku wystąpienia okoliczności o charakterze siły wyższej Organiza-
tor zastrzega prawo do zmiany terminów oraz zasad uczestnictwa i kwalifikacji  
w Festiwalu.

8. We wszelkich kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie decyduje 
Organizator.

9. Ostateczną interpretację zasad niniejszego Regulaminu zastrzega sobie Organizator.

10. Informacji na temat przebiegu Festiwalu udziela: 

Dominika Jarosz
Biuro Wojewódzkiego Ośrodka Kultury Centrum Spotkania Kultur w Lublinie

mail: dominika.jarosz@spotkaniakultur.com, tel.: (81) 441 56 52 

11. Załączniki do niniejszego Regulaminu stanowią jego integralną część.

11. ZAŁĄCZNIKI
Załącznik nr 1 – 17. FTN – Karta zgłoszeniowa oraz oświadczenia – MONODRAM

Załącznik nr 2 – 17. FTN – Karta zgłoszeniowa oraz oświadczenia – DUODRAM



INFORMACJE KONTAKTOWE

Koordynator Festiwalu:

Dominika Jarosz

Biuro Wojewódzkiego Ośrodka Kultury 

Centrum Spotkania Kultur w Lublinie

dominika.jarosz@spotkaniakultur.com

(81) 441 56 52

Regulaminy, karty zgłoszeń i informacje 

w formie elektronicznej

www.csklublin.pl

partnerzy CSKmecenas CSK
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