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                      REGULAMIN 

19.  MAZOWIECKIEGO FESTIWALU  TEATRÓW   AMATORSKICH 

 
I. ORGANIZATORZY  MFTA  2019 

Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie 
Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach 
 
oraz 
Ostrołęckie Centrum Kultury 
Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki im. Marii. Konopnickiej w Ciechanowie 
Miejski Ośrodek Kultury „Amfiteatr” w Radomiu 
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Łochowie 
Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach, 
 
II.       TERMINY I MIEJSCA REALIZACJI 

 kwiecień/maj 2019 - eliminacje rejonowe  

 półfinały w ośrodkach kultury (ich terminy ustalają poszczególne ośrodki) :  
Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki im. M. Konopnickiej w Ciechanowie 

        Ostrołęckie Centrum Kultury 
         Miejski Ośrodek Kultury „Amfiteatr” w Radomiu 
        Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Łochowie 

     w finale Festiwalu biorą udział laureaci Festiwalu Teatrów Dziecięcych  
      i Młodzieżowych Srebrna Maska organizowanego przez Miejski Ośrodek Kultury 
      w Siedlcach 

               finał  -  Miejski Ośrodek Kultury;  Siedlce, ul. Kazimierza Pułaskiego 6 
     Sala widowiskowa Podlasie 
                   15 czerwca 2019 r.  - prezentacje zespołów  młodzieżowych 

                      16 czerwca 2019 r.  - prezentacje zespołów dziecięcych 
 
III. CELE FESTIWALU 

 prezentacja dorobku artystycznego amatorskich teatrów dziecięcych  
i młodzieżowych województwa mazowieckiego 

 inspirowanie instruktorów do poszukiwania nowych form pracy ze swoim 
zespołem 

 umożliwienie zespołom wymiany doświadczeń 

 pobudzenie aktywności artystycznej dzieci i  młodzieży Mazowsza 

 promocja nowych form pracy teatralnej z dziećmi i młodzieżą 
 

IV.      UCZESTNICY 

 w Festiwalu mogą uczestniczyć wszystkie teatry dziecięce i młodzieżowe Mazowsza 

 Festiwal odbywa się w dwóch grupach wiekowych:  
      - teatry dziecięce (szkoła podstawowa) 
      - teatry młodzieżowe (gimnazjum i liceum) 
    Jeśli grupy są mieszane bierzemy pod uwagę przeważającą liczebnie grupę wiekową  
      w zespole 
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V. WARUNKI UDZIAŁU 

 prezentacja dowolnej formy teatralnej poza kabaretem, trwającej do 40 minut 

 podstawą zgłoszenia jest nadesłanie wypełnionej karty zgłoszenia, załączonej do 
regulaminu (załącznik nr 1) 

 zgłoszenia należy przysyłać na adres (w zależności od miejsca zamieszkania) : 
 
Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej  
ul. Strażacka 5 
06-400 Ciechanów 
tel.   23 672 42 96 
fax.  23 672 35 09 
e-mail: pckisz@pckisz.pl 

 
Ostrołęckie Centrum Kultury 
ul. Inwalidów Wojennych 23 
07-410 Ostrołęka 
tel.   29 766 45 89 
fax.  29 766 45 91 
e-mail: secretariat@ock-ostroleka.pl 
 
Miejski Ośrodek Kultury "Amfiteatr" 
Kuźnia Artystyczna  
ul. Daszyńskiego 5 
26-605 Radom 
Pani Alicja Gryz - Wasil tel. 790 755 444 
e-mail: kierownik.kuznia@amfiteatr.radom.pl 

 
Miejski i Gminny Ośrodek Kultury 
ul. 1 Maja 22 
07-130 Łochów 
tel./fax 25 675 12 16 
e-mail: migok.lochow@wp.pl 
        

 w finale Festiwalu biorą udział laureaci jego półfinałów oraz laureaci Festiwalu 
Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych Srebrna Maska organizowanego przez 
Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach,  (e-mail: pegaz@mok.siedlce.pl ).  

 termin zgłoszenia finalistów upływa 31 maja 2019 roku 

 do kart zgłoszeń finalistów należy dołączyć zgodę uczestników lub opiekunów na 
przetwarzanie wizerunku w celach promocyjnych 

 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zaproszenia do finałów innych zespołów  
teatralnych z Mazowsza, nie biorących jednak udziału w przeglądach MFTA na 
żadnym etapie. 

 laureaci pierwszej nagrody MFTA 2018 biorą udział w tegorocznym finale 
Festiwalu bez kwalifikacji 

 
VI. JURY I KRYTERIA OCENY 

mailto:secretariat@ock-ostroleka.pl
mailto:kierownik.kuznia@amfiteatr.radom.pl
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 jury powołane przez organizatorów półfinałowego etapu wybierze jeden 
najlepszy zespół w kategorii teatrów dziecięcych oraz jeden najlepszy zespół 
w kategorii teatrów młodzieżowych 

 zespoły zakwalifikowane do finału Festiwalu oceniane będą przez profesjonalne, 
niezależne jury wybrane przez organizatorów Festiwalu 

 jury ocenia: 
- artystyczną wartość spektaklu (reżyseria, scenografia, techniki teatralne) 
- dobór repertuaru do możliwości wykonawczych zespołu 
- scenariusz 
- walory edukacyjne spektaklu 

 
VII. NAGRODY 

 kategoria młodzieżowa: Grand Prix oraz I, II, III nagroda 

 kategoria dziecięca: I, II, III nagroda 

 wszyscy finaliści Festiwalu otrzymują dyplomy uczestnictwa 

 jury ma prawo do innego podziału nagród 
 
VIII. UWAGI TECHNICZNE 

 organizatorzy zapewniają zespołom warunki sceniczne zgodne  
z informacjami podanymi przez zespoły w karcie zgłoszenia 

 przedstawienie podane w karcie zgłoszenia nie może być zmienione  

 instytucje zgłaszające zespoły do udziału w Festiwalu oraz twórcy spektakli 
wyrażają zgodę na rejestrację spektakli lub ich fragmentów przez telewizję oraz 
na ich emisję bez związanych z tym roszczeń finansowych 

 koszty związane z przejazdem zespołu ponosi placówka zgłaszająca zespół 

 uczestnicy, instruktorzy i opiekunowie zakwalifikowanych do finału Festiwalu 
teatrów, zobowiązani są do wpłacenia na konto organizatorów kwoty  
w wysokości 20 zł od osoby (koszty akredytacji) do dnia 7 czerwca 2019 roku  
(w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach w biurze festiwalowym w dniu 
finału Festiwalu)  

 
Numer konta: 38 1020 1026 0000 1002 0234 4349 
 

 

 adres sekretariatu 18. Mazowieckiego Festiwalu Teatrów Amatorskich: 
Mazowiecki Instytut Kultury  
ul. Elektoralna 12 
00-139 Warszawa 
Dział Teatru 
Koordynator: Anna Mizińska 
tel: 22 586 42 14; 601 664 198 

 e-mail: a.mizinska@mik.waw.pl 
 
UWAGA! 
Organizatorzy Festiwalu zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie. 

 


