
 XLVII Tyskie Spotkania Teatralne 2021 

    REGULAMIN KONKURSU 

 

Tyskie Spotkania Teatralne nurt konkursowy, zwane dalej „Konkursem” jest przedsięwzięciem 

organizowanym przez Teatr Mały w Tychach, przy ul. ks. kard. Augusta Hlonda 1 i odbędzie się               

w dniach 03-10.11.2021 r.       I. 

Celem konkursu organizowanego w ramach Tyskich Spotkanń Teatralnych jest:   

Prezentacja oraz konfrontacja różnorodnego dorobku artystycznego twórców teatru poprzez 

stworzenie możliwości do wymiany myśli i dzielenia się nimi przy udziale autorytetów teatralnych; 

stymulowanie rozwoju teatru niezależnego w skali ogólnopolskiej oraz przegląd najciekawszych                         

i najlepszych niezależnych grup artystycznych i teatrów działających poza nurtem teatru 

instytucjonalnego. 

 

      II. 

Realizacja celu Festiwalu następuje poprzez: 

1. Zaprezentowanie w formule przeglądu spektakli  zespołów teatralnych zaproszonych do udziału w 

konkursie. 

2. Zbudowanie płaszczyzny dyskursu artystycznego, umożliwiającego wymianę doświadczeń 

teatralnych. 

3. Prowadzenie edukacji teatalnej, w tym warsztatów teatralnych. 

4. Upowszechnianie wiedzy w zakresie sztuki tworzenia widowisk teatralnych i narzędzi wyrażania 

wrażliwości twórczej. 

 

III. 

 

1. Opiekę merytoryczną nad przeglądem konkursowym Tyskich Spotkań Teatralnych sprawuje 

Dyrektor Teatru Małego w Tychach. 

2. Prawo czynnego uczestniczenia w konkursie  mają niezależne zespoły teatralne  zaproszone do 

prezentacji scenicznej przez  Dyrektora Teatru Małego na podstawie nadesłanych nagrań.  

3. Tematyka przedstawień powinna nawiązywać do motywu głównego Festiwalu, który w 2021 roku 

stanowić będzie relacja „Bóg – człowiek”. 

 

      IV. 

1. Każdy zespół teatralny zaproszony do Konkursu może zgłosić jeden spektakl, który w ocenie 

zespołu jest reprezentacyjny dla jego stylistyki i poszukiwań twórczych oraz powstał na przestrzeni 

3 ostatnich lat tj. najpóźniej w 2018 roku.  

2. Zgłoszenie przygotowane w oparciu o załączony do regulaminu druk organizatora, dotyczące 

wybranego przez zespół teatralny spektaklu należy dostarczyć/wysłać na adres ORGANIZATORA 



(Teatr Mały w Tychach, ul. Ks. Kard. Hlonda 1, 43-100 Tychy) lub drogą mailową na adres 

malgorzata.polko@teatrmaly.tychy.pl  termin dostarczenia zgłoszenia -  23.09.2021r. 

3. Informarmacja o zakwalifikowaniu zespołu teatralnego i jego spektaklu do Konkursu przekazana 

zostanie zainteresowanym do 07.10.2021 r.  

V. 

Zespół Teatralny uczestniczący w konkursie Tyskie Spotkania Teatralne zobowiązuje się do: 

1. Uregulowania wszelkich należności autorskich związanych z prezentowanym spektaklem 

(tantiemy, licencje) we własnym zakresie, jeżeli nie jest ich wyłącznym dysponetem. Wyrażenia 

zgody i bezpłatnego udostępnienia materiałów promocyjnych i informacyjnych w prasie                            

i publikacjach Teatru Małego. 

2. Zakwalifikowanie  spektaklu do udziału w konkursie zobowiązuje  jego reżysera lub osobę przez 

niego wydelegowaną (preferowany jest udział całego zespołu)  do uczestnictwa w Forum 

Teatralnym, stanowiącym omówienie prezentacji konkursowych Festiwalu Tyskie Spotkania 

Teatralne, będących płaszczyzną wymiany myśli i inspiracji twórczych. 

3. Wydelegowania osoby fizycznej (członka teatru) oraz przygotowania oświadczenia na podstawie, 

którego laureatowi konkursu zostanie przekazana nagroda pieniężna.  

VI. 

1. Pokazy spektakli prezentowanych w ramach Festiwalu Tyskie Spotkania Teatralne odbędą się                

w dniach 04-06.11.2021r. codziennie zgodnie z ustalonym harmonogramem udostępnionym 

zakwalifikowaym do konkursu zespołom teatralnym. 

2. Werdykt Jury zostanie ogłoszony 07.11.2021r. na scenie Teatru Małego. 

VII. 

 

1. Do oceny zakwalifikowanych do konkursu  spektakli  Dyrektor Teatru Małego zaprasza w 

odrębnym trybie Jury składające się z autorytetów w dziedzinie sztuki teatru.  

2. Łączna pula nagród w konkursie wynosi 20 000 zł. 

 

VIII. 

1. Zmiana niniejszego Regulaminu może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

2. Zmian formuły Festiwalu, tj. np. prezentacji zakwalifikowanych do Konkursu spektakli w formie 

przeglądu online dokonuje Dyrektor Teatru Małego na podstawie Rozporządzenia.  

3. W sprawach nieuregulowanych nin. Regulaminem rozstrzyga Dyrektor Teatru Małego. 

 

 

 

 

 

mailto:malgorzata.polko@teatrmaly.tychy.pl


 

ORGANIZATOR Konkursu Tyskieg Spotkania Teatralne 2021 

Teatr Mały 

ul. ks. kard. Augusta Hlonda 1 

43-100 Tychy 

tel. 32 227 36 17  

www.teatrmaly.tychy.pl  

facebook.com/teatrmaly 
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XLVII Tyskie Spotkania Teatralne 

KARTA ZGŁOSZENIA 

 

1. Nazwa zespołu artystycznego/grupy: 

2. Adres: 

3. Telefon i e-mail reprezentanta grupy: 

4. Teksty kultury, na postawie których powstał spektakl: 

5. Realizatorzy:  

a. autor scenariusza: 

b. reżyseria 

c. scenografia: 

d. muzyka/ew. choreografia: 

e. obsada: 

6. Czas trwania: 

a. Przedstawienia: 

b. Montażu: 

c. Demontażu: 

7. Wymagania  techniczne (nagłośnienie, oświetlenie i inne): 

 

8. Opis przedstawienia  (min. 250 znaków) ( jako załącznik) 

Prosimy o przesłanie w osobnym pliku z opisem przedstawienia oraz zdjęcia.  

 

 

Wykonawca oświadcza, że został poinformowany, iż:  

a. administratorem jego danych osobowych zebranych w związku ze zgłoszeniem do 

konkursu jest Teatr Mały, ul. Hlonda 1, 43-00 Tychy ; 

b. dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji konkursu  

w tym dokonania wynikających z niej rozliczeń; 

c.  dane osobowe przetwarzane są na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. b. 

rozporządzenia                     ogólnego 

o ochronie danych;  



d.  przysługuje mu prawo uzyskania dostępu do własnych danych osobowych, ich 

sprostowania 

i usunięcia, a także żądania ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych                                            

w warunkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa; 

 e.  jego dane osobowe będą przekazywane podmiotom trzecim – Centrum Usług 

Wspólnych Miasta Tychy;  

f.  przysługuje mu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu 

przepisów o ochronie danych osobowych w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia, że 

przetwarzanie jego danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących 

przepisów prawa; 

 

       Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem XLVII Tyskich Spotkań Teatralnych 

 

 

 

 


