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REGULAMIN  
9. MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU SZKÓŁ TEATRALNYCH ITSelF 

WARSZAWA 2017  
 

§ 1  
 
1. Organizatorem 9. Festiwalu Międzynarodowego Festiwalu Szkół Teatralnych ITSelF, zwanego 

dalej “Festiwalem”, jest Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie przy 
udziale Fundacji Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, zwana dalej  
“Organizatorem”. 

 
§ 2 

 
1. Misją Festiwalu jest: 

1) prezentacja osiągnięć artystycznych szkół z Polski i ze świata, których prawno-statutową 
misją jest kształcenie w dziedzinie sztuki teatralnej, zwanych dalej “Szkołami Teatralnymi”; 

2) inspiracja artystyczna pedagogów i studentów szkół teatralnych oraz twórców; 
3) zainicjowanie dyskusji o tradycji i najnowszych trendach pedagogicznych i artystycznych 

w sztuce teatralnej. 
2. Celami Festiwalu są: 

1) prezentacja przedstawień teatralnych w wykonaniu studentów szkół teatralnych; 
2) organizacja konkursu przedstawień teatralnych przygotowanych przez szkoły teatralne; 
3) organizacja spotkań z twórcami w celu popularyzacji sztuki teatralnej; 
4) organizacja warsztatów i konferencji dla uczestników Festiwalu, pedagogów i studentów 

Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie oraz zaproszonych przez 
Organizatora gości i widzów; 

5) doskonalenie zawodowe pedagogów szkół teatralnych. 
   

§ 3 
 
1. Festiwal odbywa się w Warszawie w dniach: 30 czerwca – 6 lipca 2017 roku. 
2. Oficjalna nazwa Festiwalu w języku angielskim brzmi: International Theatre Schools Festival 

ITSelF. 
3. Oficjalny skrót nazwy Festiwalu w języku polskim i angielskim brzmi: ITSelF. 
 

§ 4 
 
1. W ramach Festiwalu przeprowadzany jest konkurs przedstawień teatralnych, zwany dalej 

“Konkursem”. 
2. Do Konkursu mogą być zgłoszone wyłącznie przedstawienia teatralne przygotowane przez 

Szkoły Teatralne, w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt 1) niniejszego regulaminu. 
3. Do Konkursu mogą być zgłoszone wyłącznie przedstawienia teatralne:  

1) których pierwsze udostępnienie publiczności (premiera) odbyło się nie wcześniej niż 1 
września 2015 roku; 

2) które mają ukończoną formę teatralną, 
3) których czas trwania nie przekracza 120 minut (w tym zaplanowane przerwy); 

4. Do Konkursu mogą być zgłoszone przedstawienia teatralne w dowolnej formie teatralnej. 
5. Zgłoszenie przedstawienia teatralnego przez Szkołę Teatralną do Konkursu, nie jest 

jednoznaczne z uczestnictwem w Festiwalu.  
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§ 5 
 
1. Podstawowym warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest zgłoszenie aplikacji do 

postępowania kwalifikacyjnego, w terminie do dnia 31 stycznia 2017 roku. Celem 
postępowania kwalifikacyjnego jest wyłonienie uczestników Konkursu. Postępowanie 
kwalifikacyjne przeprowadza Organizator, na podstawie nadesłanych aplikacji konkursowych, 
powołując w tym celu Radę Artystyczną, w skład której wchodzą pedagodzy i studenci 
Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. 

2. Zgłoszenia aplikacji do Konkursu należy dokonać poprzez dostarczenie pocztą elektroniczną 
na adres festival@at.edu.pl: 
1) karty zgłoszeniowej, wypełnionej i podpisanej przez osobę upoważnioną do 

reprezentowania Szkoły Teatralnej, zgłaszającej przedstawienie teatralne do Konkursu; 
2) audiowizualnego utrwalenia zgłaszanego do Konkursu przedstawienia teatralnego w 

formacie MP4 za pomocą wetransfer.com, dropbox.com lub innego serwisu do przesyłania 
danych; 

3) przetłumaczonego na język angielski opisu zgłaszanego przedstawienia teatralnego do 
Konkursu, w formacie Word, gotowego pod względem edytorskim i merytorycznym do 
rozpowszechnienia w materiałach promocyjnych i prasowych Festiwalu; 

4) pięciu (5) fotografii, przedstawiających sceny z przedstawienia teatralnego zgłaszanego do 
Konkursu, w formacie:.tif, .jpg.   

3. Warunkiem dopuszczenia zgłoszonego przedstawienia teatralnego do Konkursu, jest 
udzielenie przez zgłaszającego Organizatorowi bezpłatnej licencji w zakresie określonym w 
karcie zgłoszenia, do rozpowszechniania utworów, artystycznych wykonań oraz wideogramów 
wskazanych w ust. 2 pkt 2) i pkt 4) wraz z udzieleniem zgody na wykonywanie twórczych 
opracowań względem utworów lub artystycznych wykonań przez Organizatora lub przez 
upoważnione przez Organizatora osoby trzecie. 

4. Organizator może zażądać od zgłaszającego przedstawienie teatralne do Konkursu, 
umożliwienia obejrzenia tego przedstawienia „na żywo”. 

5. Organizator ma prawo wzięcia udziału w Konkursie, tj. prezentacji przedstawienia 
teatralnego w ramach Konkursu, bez konieczności uczestniczenia w postępowaniu 
kwalifikacyjnym. 

6. Organizator ma prawo wskazania jednego przedstawienia teatralnego zaprezentowanego w 
ramach Festiwalu Szkół Teatralnych w Łodzi, do wzięcia udziału w Konkursie, bez 
konieczności uczestniczenia w postępowaniu kwalifikacyjnym. 

7. Dostarczone Organizatorowi materiały, składające się na aplikację konkursową, o których 
mowa w ust. 2, przechodzą na własność Organizatora bez wynagrodzenia dla zgłaszającego.   

8. Wzór karty zgłoszeniowej do Konkursu, o której mowa w ust. 2 pkt 1), stanowi załącznik nr 
1 do niniejszego regulaminu. 

   
§ 6 

 
1. Postępowanie kwalifikacyjne kończy się w dniu 9 marca 2017 roku. Po tym terminie 

Organizator podejmuje ostateczną decyzję o dopuszczeniu do Konkursu zgłoszonych 
przedstawień teatralnych, w ramach postępowania kwalifikacyjnego. 

2. Organizator powiadamia zgłaszających przedstawienia teatralne do Konkursu o wyniku 
postępowania kwalifikacyjnego, na stronie internetowej: www.festiwal.at.edu.pl oraz pocztą 
elektroniczną, z adresu festival@at.edu.pl, w terminie do 15 marca 2017 r.  

3. Zakwalifikowanie zgłoszonego przedstawienia do Konkursu, następuje formalnie z dniem 
otrzymania przez zgłaszającego przedstawienie teatralne, powiadomienia o tym fakcie pocztą 
elektroniczną, zgodnie z ust. 2. 

4. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie, po zakwalifikowaniu zgłoszonego przedstawienia 

mailto:festival@at.edu.pl
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teatralnego, jest dostarczenie Organizatorowi w terminie do 1 maja 2017 roku: 
1) pisemnego oświadczenia o udzieleniu bezpłatnej licencji w zakresie stosownych praw, do 

wykorzystania (rozpowszechniania) artystycznego wykonania przedstawienia teatralnego 
dokonanego w czasie i w ramach Konkursu; 

2) kopii oświadczeń, potwierdzających uzyskanie niezbędnych atestów, odnośnie spełniania 
norm bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz norm bezpieczeństwa i higieny pracy przez 
urządzenia, dekoracje i materiały, które mają być użyte w związku z prezentacją 
przedstawienia teatralnego w Konkursie; 

3) nadpisów w języku angielskim i w języku polskim. 
5. Materiały, o których mowa w ust. 4, powinny być dostarczone Organizatorowi pocztą 

elektroniczną, na adres festival@at.edu.pl. 
6. Organizator powiadamia zgłaszających zakwalifikowane przedstawienie do Konkursu, o 

miejscu i harmonogramie prób oraz prezentacji przedstawień, w ramach przebiegu Konkursu. 
Powiadomienie nastąpi w terminie do dnia 30 maja 2017 roku.  

7. Szkoły Teatralne biorące udział w Konkursie, mające siedzibę poza granicami 
Rzeczypospolitej Polskiej, gwarantują, iż pierwsza prezentacja (wykonanie) przedstawienia 
zakwalifikowanego do Konkursu odbędzie się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w ramach 
Konkursu i na podstawie niniejszego regulaminu, chyba że uzyskają one na pierwszą 
prezentację przedstawienia poza Konkursem uprzednią, pisemną zgodę Organizatora. 

8. Dostarczone Organizatorowi materiały, o których mowa w ust. 4, przechodzą na własność 
Organizatora, bez wynagrodzenia dla uczestnika Konkursu.  

9. Wzór oświadczenia określonego w ust. 4 pkt 1), stanowi załącznik nr 2 do niniejszego 
regulaminu. 

 
§ 7 

 
1. Ocena przedstawień teatralnych, zgłoszonych przez Szkoły Teatralne, a następnie 

zakwalifikowanych przez Organizatora do Konkursu oraz ostateczna decyzja o przyznaniu 
albo nieprzyznaniu poszczególnych nagród lub wyróżnień w Konkursie, należy do komisji 
konkursowej, zwanej dalej “Jury”. 

2. Jury składa się z pięciu osób, reprezentujących różne dziedziny sztuki. 
3. Członkowie Jury są powoływani przez Organizatora. 
4. Na pierwszym posiedzeniu od momentu powołania, Jury wybiera przewodniczącego Jury oraz 

określa tryb pracy Jury.  
 

§ 8 
 
1. W Konkursie mogą być przyznane następujące nagrody: 

1) nagroda “Grand Prix”; 
2) dwie nagrody za rolę pierwszoplanową, 
3) dwie nagrody za rolę drugoplanową, 
4) nagroda specjalna, 
5) nagroda publiczności.   

2. Jury może przyznać w Konkursie, według własnego uznania, także wyróżnienia, niezależnie 
od nagród określonych w ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. Zasady przyznawania nagrody publiczności, o której mowa w ust. 1 pkt. 5 określone będą w 
osobnym regulaminie. 

4. Za zgodą Organizatora, w ramach Konkursu mogą być przyznane także inne nagrody, niż 
określone w ust. 2, ufundowane przez podmioty trzecie. 

5. Nagrodę indywidualną może otrzymać wyłącznie osoba fizyczna, mająca status studenta w 
momencie jej przyznania. 

mailto:festival@at.edu.pl
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6. Jury podejmuje decyzję o przyznaniu albo nieprzyznaniu nagród lub wyróżnień w Konkursie, 
zgodnie z § 7 ust. 1, według własnego uznania oraz na podstawie określonych przez Jury 
kryteriów. 

7. Rodzaj (charakter) oraz wartość nagród w Konkursie zależy wyłącznie od własnego uznania 
Organizatora.  

 
§ 9 

 
1. Organizator, z zastrzeżeniem ust. 2, zapewnia zakwaterowanie (noclegi), w czasie odbywania 

się Festiwalu, osobom, biorącym udział w Konkursie w imieniu Szkół Teatralnych , których 
przedstawienia zostały zakwalifikowane do Konkursu zgodnie z § 6. 

2. Zakwaterowanie (noclegi), o których mowa w ust. 1, jest ograniczone ilościowo do 
maksymalnie 10 (dziesięć) osób. 

3. Organizator zapłaci osobom, o których mowa w ust. 1, na podstawie zawartych z nimi 
stosownych umów, wynagrodzenia z tytułu prezentacji przedstawień teatralnych w ramach 
udziału w Konkursie, z zastrzeżeniem, że ilość wskazanych wyżej osób może wynosić 
maksymalnie 10 (dziesięć). 

4. W przypadku, gdy ilość członków zespołu danej szkoły teatralnej, uczestniczącej w Konkursie, 
przekracza 10 (dziesięć) osób, koszty zakwaterowania i honorariów osób ponad wskazany limit 
ponosi Szkoła Teatralna . 

5. Wszelkie inne koszty, niż wskazane w ust. 1, 2 i 3, poniesione w związku z uczestniczeniem w 
Festiwalu, a w szczególności: 
1) transportu uczestników, dekoracji, kostiumów oraz urządzeń technicznych, 
2) opłat celnych 
3) tłumaczenia nadpisów 

 obciążają w całości Szkołę Teatralną. 
6. Wszelkie czynności formalne i o charakterze administracyjnym, niezbędne dla uczestnictwa w 

Festiwalu, a w szczególności: 
1) zawarcie umów, 
2) przekazanie informacji osobowych i technicznych – 

 powinny być dopełnione przez osoby, uczestniczące w Festiwalu, niezwłocznie po 
przybyciu do siedziby Organizatora. 

 
§ 10 

 
Szkoła Teatralna zobowiązana jest ubezpieczyć wszystkie osoby, biorące udział w jej imieniu w 
Festiwalu, co najmniej od: odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków oraz 
kosztów leczenia. 
 

§ 11  
 
1. Za stronę artystyczną i organizacyjną Festiwalu odpowiedzialny jest Dyrektor Festiwalu wraz 

z podległym mu Biurem Festiwalu. 
2. Dyrektorem Festiwalu jest Rektor Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w 

Warszawie. 
3. Dyrektor Festiwalu powołuje Radę Artystyczną Festiwalu. Dyrektor Festiwalu jest członkiem 

Rady Artystycznej z mocy niniejszego Regulaminu. 
4. Dyrektor Festiwalu kieruje pracami Rady Artystycznej. W sytuacjach spornych głos 

rozstrzygający należy do Dyrektora Festiwalu. 
5. Dyrektor Festiwalu kieruje pracą Biura Festiwalu oraz jest zwierzchnikiem osób 

zaangażowanych przez Organizatora w ramach organizacyjnych Biura Festiwalu. Pracownicy 
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Biura Festiwalu są angażowani przez Organizatora. 
6. Organizator, może zaangażować do pomocy w wykonywaniu zadań do niego należących, 

podległych mu zastępców do spraw artystycznych oraz do spraw organizacyjnych. 
7. W miarę potrzeb organizacyjnych, Organizator, może czasowo oddelegować swoich 

pracowników do realizacji zadań związanych z organizacją Festiwalu, niezależnie od osób 
zaangażowanych w ramach Biura Festiwalu. 

8. Nadzór finansowy nad organizacją Festiwalu sprawuje Kanclerz Akademii Teatralnej im. 
Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie w porozumieniu z Kwestorem. 
 

§ 12 
 
1. Interpretacja postanowień niniejszego regulaminu należy do Organizatora. W sprawach 

nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, decyzje podejmuje Organizator, które są 
obwieszczane uczestnikom Festiwalu w sposób zwyczajowo przyjęty u Organizatora. 

2. Organizator ma prawo dokonania zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie bez podania 
przyczyny. 

3. Organizator ma prawo odwołania organizacji Festiwalu w każdym czasie, bez podania 
przyczyny.      

 
§ 13 

 
Regulamin został uchwalony przez Senat Akademii Teatralnej dnia 7 listopada 2016 roku.  
Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia jego uchwalenia. 
 
 
 
 
 

 

 


