
 

 

 

 

 

REGULAMIN 

I OGÓLNOPOLSKIEGO  

PRZEGLĄDU TEATRÓW AMATORSKICH  

W SMOLCU ‘TOR’ 

 

1. Organizatorem TOR-u I Ogólnopolskiego Przeglądu Teatrów Amatorskich w Smolcu 

jest GOKiS filia Smolec  
 z siedzibą przy ulicy Dworcowej 4, 55-080 Smolec 
 tel. +48 500 281 000.  
 Fb GOKiS filia Smolec 
 mail: biuro.smolec@gokiskwr.pl 

2. Czas i miejsce: 15.04.2022 r. w siedzibie organizatora. 

3. TOR jest przeglądem mającym formę konkursu, kierowanym do amatorskich grup 

teatralnych dorosłych. Jego celem jest przede wszystkim spotkanie teatralne, w którym 

aktorzy amatorzy, mają sposobność przedstawienia swojej twórczości; wymiany 

inspiracji i doświadczeń z innymi grupami teatralnymi a także i być może przede 

wszystkim, szansę spotkania z szerszym gronem publiczności.  
Możliwość wzięcia udziału w towarzyszących wydarzeniu warsztatach oraz nagrody 

konkursowe są pobocznymi celami przeglądu, które oprócz  

T-eatru, którego tworzenie jest frajdą samo w sobie 

O–djazdu, (interpretować według uznania) mają dać uczestnikom 

R-adochę! 

4. Etapy: Konkurs składa się z 2 etapów. W etapie pierwszym spośród przesłanych 

zgłoszeń, wyłonione zostaną 4 grupy teatralne, które przejdą do etapu drugiego, którym 

będzie prezentacja spektakli przed publicznością w siedzibie organizatora 15.04.2022 r., 

tego samego dnia, po obradach komisji wyłoniony zostanie zwycięzca przeglądu, 

przyznane oraz wręczone zostaną również nagrody. 

5. Komisja konkursowa: W komisji konkursowej zasiądzie 3-4 członków, powołanych 

przez organizatora. Skład komisji zostanie podany do wiadomości, na krótko przed 



przeglądem. Organizator zapewnia, że w komisji zasiądą persony, które się na Teatrze 

znają.   

6. Zgłoszenia: By wziąć udział w konkursie, należy dostarczyć do Organizatora 

wypełniony FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY, dostępny na stronie fb oraz nagranie 

konkursowego spektaklu do dnia 26.03.2023 r. pocztą tradycyjną lub e-mailem -> adresy 

w punkcie 1. Organizator dopuszcza w wyjątkowych okolicznościach brak nagrania, 

uprasza się w takim wypadku o dołączenie szczegółowego opisu spektaklu, który pozwoli 

w miarę możliwości ocenić jego twórcze walory. Nie zdefiniujemy jednoznacznie, co 

komisja będzie brała pod uwagę, sztuka powinna przede wszystkim poruszać i działać na 

serca, a czyni to zwykle na miliony sposobów. Niech więc naszym jedynym 

sprecyzowanym kryterium będzie: ‘czy coś czuję, czy coś mi to robi, czy coś we mnie 

sprawia, etc.’. 

Z okazji narodzin TOR-u, uczestniczy zostają zwolnieni z opłaty akredytacyjnej.  

7. Spektaklowe Wytyczne:  
 Obowiązuje dowolność wyrazu artystycznego, zarówno w treści jak i formie. 
 Mamy małe ograniczenia czasowe oraz przestrzenne:  

Spektakl łącznie z montażem i demontażem nie powinien trwać więcej niż 90 

min. Na fb organizatora znajduje się również RIDER TECHNICZNY, w którym 

znaleźć można ograniczenia oraz możliwości przestrzenno-techniczne sceny i 

wyposażenia. Prosimy o zapoznanie się z nim i oszacowanie czy spełnia on 

wymagania zgłaszanego spektaklu.  
 Teatry, które przejdą do etapu drugiego, w dniu przeglądu będą miały 

możliwość odbycia porannej próby technicznej. 

8. Warsztaty: W dniu przeglądu uczestników, którzy zakwalifikują się do II Etapu 

konkursu organizator zaprosi do wzięcia udziału w warsztatach związanych ze sztuką 

teatralną. 

9. Nagrody: Pula nagród podczas I TOR-u wynosi 3 000 zł. Nagrody pieniężne oraz 

rzeczowe, zostaną przyznane na podstawie werdyktu komisji konkursowej. Uczestnicy 

powalczą o: 

 

 I GRAND PRIX TOR-u czyli ZŁOTĄ CIUCHCIĘ 

 II SREBRNY WAGONIK 

 III BRĄZOWY WAGONIK 

 WAGONIK OD PUBLICZNOŚCI 

 WAGONIK DLA NAJLEPSZEGO AKTORA/RKI 

 

10. Zgody: Wysyłanie zgłoszenia wiąże się z: 
-  akceptacją niniejszego regulaminu 



- zgodą na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu   

   zgłoszeniowym na potrzeby przeprowadzenia przeglądu 

- zgodą na upublicznianie przez Organizatora, zarejestrowanych w trakcie trwania 

przeglądu materiałów – zdjęć oraz nagrań promocyjnych, wizerunku aktorów oraz 

prezentowanego spektaklu.  

11. Organizacyjne inne:  
o Organizator nie zapewnia posiłku oraz noclegu.  
o Organizator zapewnia wodę, kawkę, herbatkę, poczęstunek.  
o Organizator ma prawo do decydowania ;)  
o Organizator ma prawo do zmian w regulaminie.  
o Organizator ma prawo do pomyłek? 
o Organizator jest tylko i aż człowiekiem.  
o Organizator prosi człowieka po drugiej stronie ‘papierologii’, żeby dzwonił, 

pisał i rozmawiał jeśli pojawi się jakiś problem, a zrobi wszystko co w jego 

mocy, żeby pomóc i wesprzeć.  

 

 

Ciuch ciuch! 

 

 

 


