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II.

r e g u l a m i n

1. Celem Festiwalu jest:
- promocja teatru jako dynamicznego narzêdzia do kszta³towania u dzieci i m³odzie¿y umie-
jêtnoœci kluczowych (ekspresji mowy, pos³ugiwania siê jêzykiem ojczystym, twórczej pracy 
w zespole); postaw charakteryzuj¹cych siê kreatywnoœci¹ i otwartoœci¹ umys³u oraz œwiado-
mym i krytycznym  stosunkiem do tworzenia i odbioru teatru;
-  tworzenie warunków do poznawania nowych form i metod pracy artystycznej i wychowawczej, 
poszerzania kompetencji nauczycieli, rozwijania warsztatu pracy instruktorów teatralnych, pre-
zentowania autorskich metod pracy teatralnej w zespo³ach amatorskich, wymiany doœwiad-
czeñ;
- tworzenie przestrzeni do prezentowania najlepszych teatralnych amatorskich zespo³ów dzie-
ciêcych i m³odzie¿owych.

2. Idea 42. Ogólnopolskiego Festiwalu Teatru M³odych DZIATWA to edukacyjne spotkanie anima-
torów teatralnych, m³odych aktorów, zawodowych artystów i m³odych odbiorców teatru, by 
stworzyæ przestrzeñ dla wymiany inspiracji i pomno¿enia kompetencji twórczej.

3. Festiwal adresowany jest do amatorskich grup teatralnych, skupiaj¹cych dzieci i m³odzie¿ od lat 
7 do 16, dzia³aj¹cych w placówkach kultury, oœwiatowo-wychowawczych, organizacjach poza-
rz¹dowych, a tak¿e grupach nieformalnych. Do Festiwalu mog¹ przyst¹piæ wy³¹cznie spektakle, 
w których obsadzie znajduj¹ siê dzieci i m³odzie¿ od lat 7 do 16.

4. W Festiwalu mog¹ uczestniczyæ:
- teatry ¿ywego planu;
- teatry ¿ywego planu, wykorzystuj¹ce techniki animacji jako uzupe³nienie ¿ywego planu;
- teatry prezentuj¹ce przedstawienia uliczne.

1. Podstaw¹ zg³oszenia jest nades³anie do 5 wrzeœnia 2021 roku na adres Ba³uckiego Oœrodka 
Kultury z dopiskiem: Biuro Organizacyjne „DZIATWA 2021”:
a) rejestracji przedstawienia (ogólny plan bez zbli¿eñ i monta¿u) na wspó³czeœnie dostêpnych 
noœnikach obrazu i dŸwiêku (DVD, pendrive) lub transferem internetowym na adres: 
sekretariat@bok.lodz.pl (w tytule prosimy wpisaæ “zg³oszenie Dziatwa 2021 oraz nazwê 
zespo³u”). Z przyczyn organizacyjnych bêd¹ preferowane spektakle do 45 minut.
Przedstawienie prezentowane na Festiwalu musi byæ zgodne z nades³an¹ rejestracj¹;
b) dok³adnie wype³nionej i podpisanej karty zg³oszenia (karta na stronach: www.fkm.bok.lodz.pl 
www.bok.lodz.pl, www.facebook.com/dziatwa).

2. Organizator powo³a Komisjê, która na podstawie obejrzanych przedstawieñ zakwalifikuje 
Zespo³y do Festiwalu. Komisja bêdzie siê sk³adaæ z pracowników Ba³uckiego Oœrodka Kultury 
oraz z ustalonej przez Organizatora liczby specjalistów zewnêtrznych. O decyzji Komisji organi-
zatorzy powiadomi¹ Zespo³y e-mailem najpóŸniej do 12 wrzeœnia 2021 roku.

Ba³ucki Oœrodek Kultury w £odzi / 5-8 paŸdziernika 2021

42. Ogólnopolski Festiwal Teatru M³odych DZIATWA odbywa siê w ramach 
Festiwalu Kreatywnoœci M³odych

W zwi¹zku z pandemi¹ Covid-19 Festiwal odbêdzie siê w formie on-line
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3. Zespo³y zakwalifikowane do Festiwalu zobowi¹zane s¹ przes³aæ do 19 wrzeœnia 2021 ofi-
cjalne potwierdzenie uczestnictwa oraz materia³y informacyjno-reklamowe o Zespole: 1. zdjêcia 
portretowe cz³onków zespo³u oraz instruktorów, 2. zdjêcie grupowe ca³ego zespo³u. 

4. Adres Biura Organizacyjnego:
Ba³ucki Oœrodek Kultury, 
ul. B. Limanowskiego 166, 91-027 £ódŸ 
tel. 42 651 50 30, sekretariat@bok.lodz.pl

1. Festiwal ma charakter konkursowy. 

2. Ka¿dy Zespó³, który zostanie zakwalifikowany do Festiwalu oraz weŸmie w nim udzia³, otrzyma 
nagrodê finansow¹ za zakwalifikowanie i wystêp na Festiwalu, poprzez czynny udzia³ w prze-
strzeni Internetu.

3. Przedstawienia teatralne oceniaæ bêdzie Jury powo³ane przez Organizatora, w sk³ad którego 
wejd¹ osoby zajmuj¹ce siê teatrem dzieciêcym oraz zaproszeni specjaliœci.

4. Jury przyzna nagrody i wyró¿nienia. Iloœæ przyznanych nagród i wyró¿nieñ bêdzie zale¿na od 
decyzji Organizatora. Nagrody i wyró¿nienia przyznawane s¹ wy³¹cznie w formie dyplomów 
i nagród rzeczowych.  

5. Nagrody i wyró¿nienia bêd¹ do odebrania w siedzibie organizatora w terminie trzech miesiêcy 
od momentu zakoñczenia Festiwalu lub na ¿yczenie Zespo³u zostan¹ wys³ane.

1. W ramach Festiwalu, oprócz prezentacji przedstawieñ odbêd¹ siê: warsztaty dla dzieci, m³o-
dzie¿y i instruktorów, akcja teatralna „Korowód”on-line.

1. Tegoroczna edycja Festiwalu odbêdzie siê w przestrzeni Internetu. Zespo³y zakwalifikowane do 
tegorocznego Festiwalu zobowi¹zane s¹ do prezentacji swojego spektaklu w Internecie podczas 
transmisji na ¿ywo. Wszystkie informacje dotycz¹ce strony technicznej zespo³y otrzymaj¹ po 
kwalifikacjach.

2. Podmioty zg³aszaj¹ce Zespo³y do udzia³u w Festiwalu oraz twórcy przedstawieñ wyra¿aj¹ zgodê 
na rejestracjê przedstawieñ przez Organizatora i media, na wspó³czeœnie dostêpnych noœni-
kach obrazów i dŸwiêków oraz na ich wykorzystanie przez Organizatora – bez roszczeñ finan-
sowych z tym zwi¹zanych.

3. Wszystkie nades³ane przez Zespo³y materia³y (rejestracje, materia³y reklamowe, zdjêcia itp.) 
przechodz¹ na w³asnoœæ Organizatora, tworz¹c archiwum Festiwalu. 

4. Podmioty zg³aszaj¹ce Zespo³y do udzia³u w Festiwalu oœwiadczaj¹, i¿ wykorzystane w swoim 
spektaklu dzie³a nie podlegaj¹ op³acie z tytu³u praw autorskich, producenckich i wykonawczych 
lub op³aty te zosta³y/zostan¹ przez nich uregulowane.
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ul. B. Limanowskiego 166, 
91-027 £ódŸ
tel. 42 651 50 30 fax w. 55
sekretariat@bok.lodz.pl  
www.bok.lodz.pl

Organizator 

5. Zakwalifikowane zespo³y zobowi¹zane s¹ do œledzenia wszystkich informacji zamieszczonych 
na oficjalnej stronie Festiwalu www.fkm.bok.lodz.pl  www.bok.lodz.pl

6. Uczestnicy Festiwalu wyra¿aj¹ zgodê na nieodp³atn¹ publikacjê i rozpowszechnianie swojego 
wizerunku zawartego w materia³ach oraz utrwalonego podczas udzia³u w projekcie. Wizerunek 
ten mo¿e zostaæ wykorzystany wy³¹cznie w publikacjach metodycznych, promocyjnych i rekla-
mowych BOK oraz na stronach internetowych projektu.

1. Koszty zwi¹zane z udzia³em Zespo³u w tegorocznej edycji Festiwalu ponosi instytucja zg³a-
szaj¹ca.

2. Zespó³ pokrywa koszty akredytacji w wysokoœci 15 z³ od uczestnika.

1. Zespo³y teatralne oraz instruktorzy uczestnicz¹cy w Festiwalu zobowi¹zani s¹ do udzia³u w pro-
ponowanych przez organizatora wydarzeniach on-line odbywaj¹cych siê w ramach Festiwalu tj. 
warsztaty, omówienia, akcja teatralna “Korowód”.

2. W karcie zg³oszenia prosimy o podanie adresów mailowych wszystkich cz³onków zespo³u oraz 
instruktorów. Bêd¹ one niezbêdne do za³o¿enia kont na platformie e-Festiwalu 
https://fkm-bok.moodle.org.pl, na której udostêpnimy wszystkie warsztaty on-line w ramach 
Festiwalu Kreatywnoœci M³odych.

3. Zespo³y teatralne s¹ zobowi¹zane do przygotowania on-line etiudy teatralnej mo¿liwej do 
prezentacji podczas akcji teatralnej “Korowód” w przestrzeni swojego miejsca zamieszkania 
zgodnie z wytycznymi organizatora.

1. Interpretacja regulaminu nale¿y do organizatora.
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