
REGULAMIN 

IV OLSZTYŃSKIE  SPOTKANIA TEATRÓW JEDNEGO AKTORA „SOLO” 
11-13  marca 2016 roku  

pod  
PATRONATEM PREZYDENTA OLSZTYNA 

Organizator: Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie 
Współorganizator: Olsztyński Teatr Lalek, Samorząd Olsztyna 

 
 
 

 

1.  „SOLO” to konkursowe prezentacje teatrów jednego aktora oraz pokazy 
gościnne, które odbędą się w Olsztynie w terminie 4-6 marca 2016 roku. 
Prezentacje odbędą się w Miejskim Ośrodku Kultury ul. Dąbrowszczaków 3  
oraz w Olsztyńskim Teatrze Lalek ul. Głowackiego 17. 

2. Czas trwania spektaklu nie powinien być krótszy niż 30 min i nie dłuższy niż 
60 min. Czas montażu i demontażu nie może przekroczyć 60 
minut, chyba że organizator postanowi inaczej.  

3. Na zgłoszenia, zawierające płytę dvd z nagranym spektaklem, kartę 
zgłoszenia w wersji elektronicznej oraz zdjęcie czekamy do 20 stycznia 
2016 r. (liczy się data stempla pocztowego) Miejski Ośrodek Kultury, 
Dąbrowszczaków 3, 10-538 Olsztyn. Organizator nie zwraca nadesłanych 
materiałów. 

4. Organizator powiadomi zakwalifikowane teatry do dnia 30 stycznia 2016 r. 
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do kwalifikacji  zespołów 
bez oglądania płyty CD/DVD z nagranym spektaklem.  

5. Z udziału w konkursie wyłączone są teatry dziecięce.  
6. Organizator ustala kolejność prezentacji. 
7. Spotkania mają charakter otwarty dla publiczności.  
8. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania w mediach materiałów 

filmowych i fotograficznych nadesłanych oraz powstałych w czasie trwania 
Spotkań. Organizator zachowuje prawa autorskie do dokumentacji, a 
uczestnicy wyrażają zgodę na nieodpłatną publikację swojego wizerunku i 
dokumentacji w celach popularyzacji Spotkań w prasie, internecie, innych 
mediach. 

9. Koszty związane z opłatami wynikającymi z umów licencyjnych lub prawa 
autorskiego ponoszą wykonawcy zakwalifikowani do udziału w konkursie. 
Zgłaszający oświadczają, że dysponują prawami autorskimi do nadesłanych 
materiałów. 

10. Wykonawca jest zobowiązany do dokładnego określenia wymogów 
technicznych niezbędnych do realizacji spektaklu. Organizator nie zapewnia 
elementów scenograficznych. 

11. Organizator zapewnia uczestnikom nocleg dla dwóch osób (artysta i osoba 
obsługująca spektakl) w czasie trwania Spotkań. W razie nie wykorzystania 
noclegu i nie poinformowania o tym fakcie Organizatora, Wykonawca 
pokrywa koszty zamówionego noclegu. 

12. Organizator nie zwraca kosztów związanych z uczestnictwem, przyjazdem  
i pobytem na Spotkaniach. Wykonawcy zaproszeni do udziału  
w konkursie, nie otrzymują z tego tytułu żadnego wynagrodzenia. 

13. Przedstawienia oceni pięcioosobowe jury powołane przez Organizatora. 
Posiedzenie jury będzie zamknięte dla publiczności i teatrów biorących 
udział w konkursie. 

14. Jury przyzna nagrody w wysokości 4000 zł (w tym, każdy z jurorów przyzna 
indywidualną, nierozłączną nagrodę w wysokości 1000 zł.) oraz Nagrodę 
Prezydenta Miasta Olsztyna – Grand Prix.  

15. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Spotkań lub zmiany 
regulaminu. Przypadki nie objęte regulaminem oraz ewentualne kwestie 
sporne rozstrzyga MOK w Olsztynie. 

 
 
Organizator: 
Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie 
ul. Dąbrowszczaków 3, 10-538 Olsztyn 
www.solo.mok.olsztyn.pl 
www.mok.olsztyn.pl  
 
Współorganizacja: 
Olsztyński Teatr Lalek 
ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn 
 
Samorząd Olsztyna 
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn 
 
 
Koordynatorka  festiwalu:  
Marta Andrzejczyk  
imprezy@mok.olsztyn.pl 
Tel.: +48 601 66 33 83 
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