
 

REGULAMIN 

V Festiwalu małych Prapremier 

12 - 17 września 2021 

 

 

1. Organizator Festiwalu: 

Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu 

ul. Jana Brzechwy 16, 58 – 300 Wałbrzych 

Dyrektorem Festiwalu małych Prapremier jest Zbigniew Prażmowski - Dyrektor Naczelny  

i Artystyczny Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu. 

 

2. Termin i miejsce Festiwalu: 

Festiwal jest imprezą cykliczną o charakterze biennale. V edycja odbędzie się w dniach  

12 - 17 września 2021 roku. Spektakle prapremierowe będą prezentowane na scenie 

TLiA w Wałbrzychu oraz w innych salach i przestrzeniach miejskich na terenie 

Wałbrzycha wg ustalonego programu Festiwalu.  

 

3. Cele Festiwalu: 

- prezentacja oraz promocja najciekawszych spektakli prapremierowych dla dzieci  

i młodzieży, które są wynikiem twórczych poszukiwań w sferze teatru szeroko rozumianej 

animacji 

- promocja nowej dramaturgii dla dzieci i młodzieży oraz tekstów, które nigdy nie były 

wystawiane na scenie 

- prezentacja nowych nurtów w teatrze dla dzieci i młodzieży 

- konfrontacja realizacji teatralnych dla młodego widza 

- stworzenie forum wymiany doświadczeń i poglądów dotyczących teatru dla dzieci  

i młodzieży pomiędzy twórcami, krytykami teatralnymi, przedstawicielami szkół 

teatralnych i publicznością. 

 

4. Warunki uczestnictwa 

Festiwal jest przeglądem ogólnopolskim, w którym prawo uczestnictwa mają zawodowe 

teatry instytucjonalne i nieinstytucjonalne. Do konkursu mogą zostać zgłoszone 

spektakle, których prapremiera odbyła się w okresie od 11 czerwca 2019 do 13 czerwca 

2021. Warunkiem uczestnictwa w Festiwalu jest nadesłanie do dnia 1 czerwca 2021 

roku:  

• karty zgłoszenia (wypełnionej oddzielnie dla każdego proponowanego spektaklu) 

• płyty DVD z pełnym zapisem zgłaszanego spektaklu 



• bezpiecznego linku do rejestracji spektaklu na adres: 

maleprapremiery@teatrlalek.walbrzych.pl 

• plakatu 

• 6 fotografii w rozdzielczości 300 dpi (CD) 

• opisu spektaklu 

• listy osób przyjeżdżających na Festiwal 

 

Wszystkie materiały zostaną wykorzystane w programie festiwalowym. 

 

UWAGA!  

Teatry zgłaszające spektakle, których prapremiera odbyła się po 11 czerwca 2021 roku 

zobowiązane są do nadesłania wypełnionego formularza zgłoszenia (wraz z w/w 

załącznikami z wyjątkiem nagrania) w formie papierowej do dnia 1 czerwca 2021 roku oraz 

przesłania nagrania spektaklu w formie bezpiecznego linku do dnia 17 czerwca 2021 roku 

na adres: maleprapremiery@teatrlalek.walbrzych.pl.  

 

Zgłoszenia proszę przesyłać w formie pocztowej na adres organizatora z dopiskiem  

– V FmP. 

 

5. Kwalifikacja spektakli festiwalowych: 

Dyrektor Festiwalu powołuje 3-osobową Komisję Kwalifikacyjną, która wraz z nim dokona 

wyboru spektakli do prezentacji konkursowych.  

Do dnia 22 czerwca 2021 roku organizator poinformuje (drogą mailową) wszystkie 

teatry o wynikach kwalifikacji.   

 

6. Jury i nagrody:  

Dyrektor Festiwalu zaprasza do oceny prapremierowych spektakli dwa grona jurorów:  

a) jury dziecięce – składające się z uczniów szkół podstawowych, które przyzna nagrodę 

w kategorii „najlepsze przedstawienie” 

b) jury profesjonalne – powoływane przez Dyrektora Festiwalu.  

Jury przyzna następujące nagrody: 

- Grand Prix – za najlepsze przedstawienie 

- za tekst / adaptację tekstu  

- za reżyserię 

- za scenografię  

- za muzykę 

- za kreacje aktorskie („najlepszą rolę kobiecą” oraz „najlepszą rolę męską”) 

Ogólna kwota nagród wynosi 20 000 zł i może ulec zmianie. 
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Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się w ostatnim dniu Festiwalu. 

Zespoły, uczestniczące w V Festiwalu małych Prapremier, otrzymają dyplomy 

uczestnictwa.  

 

7. Imprezy towarzyszące 

Podczas Festiwalu przewiduje się prezentację spektakli pozakonkursowych, 

zainscenizowane czytania nowej dramaturgii dla dzieci i młodzieży, spotkania i dyskusje 

panelowe z udziałem twórców, teoretyków i publiczności.  

 

8. Organizatorzy zapewniają uczestnikom Festiwalu: 

- zakwaterowanie  

- wyżywienie (śniadania i obiadokolacje) 

- honorarium za przedstawienie ustalone w porozumieniu z zaproszonymi teatrami  

po zakończeniu kwalifikacji 

- pomoc techniczną i niezbędne warunki do prezentacji przedstawień 

- opiekę organizacyjną 

- materiały promocyjne. 

 

9. Zobowiązania uczestników Festiwalu: 

Teatry biorące udział w Festiwalu są zobowiązane do: 

- przyjazdu na własny koszt  

- zagrania podczas Festiwalu jednego spektaklu (organizatorzy mogą poprosić o drugą 

prezentację) 

- wyrażenia zgody na dokonanie rejestracji spektaklu bądź jego fragmentów w celach 

dokumentacyjnych  

- wyrażenia zgody na bezpłatne zamieszczenie materiałów informacyjno - promocyjnych  

w mediach i publikacjach festiwalowych  

- uregulowania we własnym zakresie należności z tytułu praw autorskich. 

 

10. RODO 

W związku z realizacją wymogów 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), w dalszej części 

zwane RODO, zgodnie z art. 13 ust. 1 i art. 14, informujemy o zasadach przetwarzania 

Państwa danych osobowych oraz przysługujących Państwu prawach z tym związanych. 

 

10.1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu, 

ul. J. Brzechwy 16, 58-300 Wałbrzych, teatr@teatrlalek.walbrzych.pl, tel. 74 666 73 42 
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10.2. Inspektorem Ochrony Danych w Teatrze Lalki i Aktora jest Janusz Malinowski.  

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można skontaktować się pod 

adresem e-mail: iod@teatrlalek.walbrzych.pl  

10.3. Dane osobowe przetwarzane są w celu przyjęcia zgłoszenia na V Festiwal małych 

Prapremier, w tym niezbędnego kontaktu, na podstawie art. 6 pkt 1 lit. b) RODO. 

10.4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione  

do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub stosownej umowy  

z administratorem.  

10.5. Dane osobowe będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celów  

dla jakich zostały zebrane. Po tym okresie dane osobowe będą przetwarzane jedynie  

w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa. 

10.6. Podanie danych jest dobrowolne, ale stanowi warunek zawarcia i realizacji umowy, 

konsekwencją niepodania danych osobowych może być odmowa przyjęcia zgłoszenia. 

10.7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych,  

ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec  

ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi  

do organu nadzorczego. 

10.8. Podane przez Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób automatyzowany,  

ani nie będą profilowane. 

10.9. W związku z przetwarzaniem Państwa danych przysługuje Państwu prawo  

do wniesienia skargi do Prezesa UODO ( adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych,  

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w przypadku uznania, że przetwarzanie danych narusza 

przepisy prawne 

 

11. Postanowienia dodatkowe: 

Wypełnione i podpisane przez teatry karty zgłoszeń są wyrazem akceptacji regulaminu  

i warunków udziału w Festiwalu. Zespół, który zgłosi udział w Festiwalu, otrzyma do dnia  

22 czerwca 2021 r. zawiadomienie o wynikach kwalifikacji.  

 

12. Kontakt: 

Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu 

ul. Jana Brzechwy 16 

58 – 300 Wałbrzych 

e-mail: maleprapremiery@teatrlalek.walbrzych.pl  
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