
REGULAMIN 

 

Regulamin Festiwalu Prapremier Bydgoszcz 2019 

 

§ 1 

 

Festiwal Prapremier organizowany jest przez Teatr Polski w Bydgoszczy ze środków 

własnych, a także pozyskanych z budżetu Urzędu Miasta Bydgoszczy, Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz innych podmiotów. 

 

 

§ 2 

 

1. Festiwal Prapremier jest imprezą cykliczną, odbywa się raz w roku. 

2. W konkursie biorą udział spektakle, których prapremiera odbyła się podczas sezonu 

poprzedzającego festiwal, a także w sezonie, w którym odbywa się Festiwal. 

3. Do udziału w Festiwalu zapraszane są spektakle repertuarowych teatrów 

dramatycznych polskich i zagranicznych. 

4. Dyrektor Festiwalu może zaprosić do udziału w konkursie spektakle teatrów 

nieinstytucjonalnych oraz teatrów działających przy uczelniach artystycznych. 

 

 

§ 3 

 

1. Dyrektorem Festiwalu Prapremier jest Dyrektor Teatru Polskiego im. Hieronima 

Konieczki w Bydgoszczy. 

2. Repertuar ustala Dyrektor Festiwalu Prapremier wraz z Dramaturgiem Teatru oraz 

zaproszonymi selekcjonerami. 

 

§ 4 

 

1. Festiwal Prapremier ma charakter konkursu ocenianego przez Jury. 

2. Jury Festiwalu Prapremier powołuje Dyrektor Festiwalu w konsultacji z Dramaturgiem 

Teatru. 

3. Pula nagród wyznaczonych przez Dyrektora Festiwalu przekazywana jest jurorom, 

którzy według własnego uznania nagradzają wybranych twórców. 

4. Rozliczenie festiwalu zostanie przedstawione przez Dyrektora festiwalu Prezydentowi 

Miasta Bydgoszczy. 

 



§ 5 

 

1. Biuro Organizacyjne Festiwalu Prapremier powołuje Dyrektor Teatru Polskiego. 

2. Biuro Organizacyjne Festiwalu Prapremier zajmuje się koordynacją festiwalu, jego 

obsługą techniczną, promocją, sponsoringiem i pozostałymi działaniami związanymi z 

realizacją przedsięwzięcia. 

3. Pisemne zgłoszenia spektakli należy przesyłać na adres: 

 

Biuro Organizacyjne Festiwalu Prapremier 

Teatr Polski im. Hieronima Konieczki 

Al. Mickiewicza 2 

85-071 Bydgoszcz 

 

4. Wszelkie decyzje finansowe dotyczące festiwalu podejmuje Dyrektor Festiwalu po 

uprzedniej konsultacji z Zastępcą Dyrektora i Głównym Księgowym Teatru Polskiego im. 

Hieronima Konieczki. 

 

 

§ 6 

 

Teatr zaproszony do udziału w Festiwalu jest zobowiązany do: 

1. przesłania materiałów reklamowych i promocyjnych, w tym nagrania spektaklu oraz 

wyrażenia zgody na bezpłatne ich wykorzystanie i niezwłocznego określenia warunków 

technicznych do realizacji spektaklu, w tym: 

- wypełnienia karty zgłoszenia; 

- przesłania warunków technicznej realizacji spektaklu oraz określenia w formie pisemnej 

wzajemnych zobowiązań technicznych; 

- przesłania szczegółowego harmonogramu działań technicznych; 

- określenia warunków oraz terminu obowiązkowej wizyty technicznej w miejscu 

planowanej prezentacji. 

 

 

§ 7 

 

1. W ramach uczestnictwa w Festiwalu Organizator: 

- zapewnia zaproszonym Teatrom zakwaterowanie oraz niezbędne do prezentacji 

spektakli warunki techniczne (nieprzekraczające możliwości organizatora), 

administracyjne, organizacyjne; 



- pokrywa teatrom uczestniczącym w Festiwalu wyłącznie koszty prezentacji spektakli 

wynikające z zawartych umów; 

- pokrywa koszty honorariów oraz koszty zakwaterowania Członków Jury; 

- zapewnia  akredytowanym dziennikarzom bilety na przedstawienia oraz (w miarę 

możliwości) zapewnienia zakwaterowania; 

2. Teatr zaproszony do udziału w Festiwalu jest zobowiązany do zabezpieczenia na własny 

koszt transportu zespołu artystycznego i technicznego, scenografii, rekwizytów do 

Bydgoszczy i z powrotem. 

 

§ 8 

 

Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian do regulaminu.

 


