
REGULAMIN KONKURSU 
NA AUTORSKI PROJEKT FAMILIJNEGO WYDARZENIA ARTYSTYCZNO-

-EDUKACYJNEGO W NAMIOCIE CYRKOWYM

Dział Pedagogiki Teatru Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie
zaprasza do udziału w konkursie na autorski projekt wydarzenia artystyczno-edukacyjnego,

na które składa się: cyrkowo-muzyczny spektakl w namiocie cyrkowym, warsztaty oraz
działania w przestrzeni miejscowości.

Zwycięski projekt ma szansę zostać zaprezentowany w 2019 lub/i kolejnych latach w małych
miejscowościach w ramach programu Lato w teatrze finansowanego z budżetu Ministra

Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

§1

1. Instytucją zarządzającą Konkursem jest Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, dalej
zwany Instytutem.
2. W Konkursie mogą uczestniczyć samorządowe instytucje kultury oraz organizacje pozarządowe,
zwane dalej Wnioskodawcą.
3. Zgłoszone projekty powinny składać się z następujących komponentów:
a) spektaklu familijnego, który będzie prezentowany w namiocie cyrkowym będącym własnością
Instytutu  w miejscowościach  wskazanych  przez  Instytut  oraz  zostanie  przygotowany
z uwzględnieniem specyficznych warunków przestrzennych i  organizacyjnych (Załącznik nr 1 –
Informacje  o  namiocie).  Namiot  zostanie  nieodpłatnie  użyczony laureatowi  Konkursu  na  okres
prób.
b) warsztatów dla dzieci nawiązujących do treści i formy spektaklu,
c) działań w przestrzeni miejscowości nawiązujących do treści i formy spektaklu.
4.  Wnioskodawca  powinien  dysponować  możliwością  samodzielnej  produkcji  projektu  przy
współpracy z Instytutem w uzgodnionym zakresie.
5. W ramach Konkursu zostanie wybrany jeden projekt.
6 Instytut wybierze projekt będący oryginalną propozycją artystyczną i edukacyjną, uwzględniającą
różnorodność  wieku,  doświadczeń i  etapów rozwoju  widza  familijnego oraz  specyfikę  namiotu
cyrkowego  jako  przestrzeni.  Preferowane  będą  projekty  wykorzystujące  różnorodne  środki
ekspresji twórczej, przede wszystkim związane ze sztuką nowego cyrku.
7.  Szczegółowy  harmonogram  realizacji  projektu  zostanie  ustalony  z  laureatem  Konkursu.
Na etapie przygotowania wniosku należy uwzględnić, że premiera powinna się odbyć nie wcześniej
niż  22  czerwca i nie  później  niż  31  lipca  2019 roku,  a  w lipcu  i  sierpniu  2019 roku spektakl
powinien zostać zaprezentowany minimum dziesięciokrotnie w miejscowościach wskazanych przez
Instytut. 
8. Instytut planuje eksploatację projektu w kolejnych latach.

§2

1. Warunkiem ubiegania się o udział w Konkursie jest zgłoszenie projektu w wersji elektronicznej
do godz. 15:00 dnia 18 marca 2019 r. na adres: mbabicka@instytut-teatralny.pl.
2. Zgłoszenie powinno zawierać:

a) koncepcję  spektaklu  prezentowanego  w namiocie  cyrkowym zawierającą  jego założenia
merytoryczne w tym te związane ze specyfiką odbiorcy (nakreślenie tematu, wybór tekstów
kultury,  wybór  środków  teatralnych,  ewentualnie  scenariusz  spektaklu,  koncepcje
scenografii, proponowaną obsadę itp.),

b) koncepcję warsztatów dla dzieci,
c) koncepcję działań w przestrzeni miejscowości,



d) harmonogram realizacji zadania,
e) opis niezbędnych środków materialnych oraz wyposażenia technicznego,
f) informację o zespole twórców i realizatorów projektu,
g) budżet  produkcyjny  projektu,  uwzględniający:  honoraria/wynagrodzenia  za  działania

merytoryczne  i obsługę  produkcji,  koszty  materiałów  niezbędnych  do  przygotowania
scenografii  oraz realizacji  działań edukacyjnych;  koszty wynajmu sprzętu i  wyposażenia
na potrzeby  produkcji  i  realizacji  projektu;  koszty  montażu  scenografii,  oświetlenia
i nagłośnienia oraz koszty obsługi technicznej i organizacyjnej namiotu w czasie prób (m.in.
wynajem przestrzeni na rozstawienie namiotu, energia,  dostęp do toalet,  ochrona; koszty
niezbędnych ubezpieczeń, koszty uzyskania licencji oraz prawa autorskie),

h) budżet eksploatacyjny szacujący koszt jednej prezentacji spektaklu,
i) wskazanie  źródeł  finansowania  projektu  z  uwzględnieniem  środków  pochodzących

od organizatora  konkursu  i  opcjonalnie  z  innych źródeł,  jeśli  Wnioskodawca  przekracza
maksymalny budżet projektu ustalony przez Instytut.

§3

1. Nabór do Konkursu przebiega w dwóch etapach:
a. Etap 1: nadesłane zgłoszenia są sprawdzane pod względem formalnym przez koordynatora

i oceniane  przez  Komisję,  w  skład  której  obok  koordynatora  wchodzą  przedstawiciele
Instytutu Teatralnego. Instytut zastrzega sobie możliwość decydowania o liczbie wniosków
zakwalifikowanych do drugiego etapu. Wyniki Etapu 1 ogłoszone zostaną do 25 marca 2019
roku.

b. Etap 2:  rozmowy Komisji  z  wybranymi Wnioskodawcami.  Po ich zakończeniu Komisja
wybiera laureata Konkursu. Etap 2 odbędzie się do 3 kwietnia 2019 roku, a jego wyniki
ogłoszone zostaną do 8 kwietnia 2019 roku.

2.  Instytut  zastrzega  sobie  prawo  do  negocjowania  ze  zgłaszającymi  kształtu  zgłaszanych
projektów.
3. Od werdyktu Komisji nie ma odwołania.
4. Ostateczna decyzja o realizacji projektu jest zależna od decyzji o przyznaniu dotacji na ten cel
przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

§4

1. Nagrodę w Konkursie stanowi udział finansowy Instytutu w realizacji projektu oraz prezentacja
projektu podczas objazdu namiotu cyrkowego zorganizowanego przez Instytut.
2. Maksymalny udział finansowy Instytutu nie może przekroczyć  200 000 złotych. Obejmuje on
produkcję i pokazy premierowe projektu i ma charakter celowy. 
3. Wsparcie finansowe Instytutu nie może być przeznaczone na pokrycie: 

a. wydatków inwestycyjnych,
b. zakupu środków trwałych,
c. kosztów prac remontowych oraz modernizacyjnych budynków i obiektów.

4.  Instytut  zastrzega  sobie  prawo  do  negocjowania  z  Wnioskodawcą  kształtu  oraz  wysokości
budżetu zgłaszanego projektu.

§5

1. Realizacja zadania odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Jeden Wnioskodawca może złożyć jeden wniosek w Konkursie.
3.  Zgłoszenie  uczestnictwa  w  Konkursie  zobowiązuje  Wnioskodawcę  do  przestrzegania
postanowień niniejszego regulaminu.
4. Instytut zastrzega sobie prawo do niewyłonienia laureata konkursu bez podania przyczyny.



Załącznik nr 1 
do  Regulaminu  konkursu  na  autorski  projekt  familijnego  wydarzenia  artystyczno-
edukacyjnego w namiocie cyrkowym

Informacje techniczne o namiocie cyrkowym

Namiot cyrkowy o średnicy 24 m. 

Ilość masztów: 2. 

Maszty  rurowe o  średnicy 133 mm i  grubości  ścianki  5  mm.  Rozstaw masztów 8,5  m,  a  ich
wysokość 10 m. Maszty w górnej części łączone są liną stalową śr. 10 mm. 
Namiot  podnoszony  jest  do  góry  i  utrzymywany  w  położeniu  roboczym  za  pomocą  lin
podwieszenia sztambertu liny stalowe. Sztambert kratowy o dł. 8,3 m i wysokości 0,5 m. 
Ilość kwadropoli 6, średnica 60 x 3,6 mm, dł. 5,3 m. 
Ilość rundsztang 46, średnica 48 x 3 mmm, dł. 2,75 m. Liny odciągowe rundsztang pasy 50 mm. 
Floki ziemne o średnicy 35 mm dł. 1,1 m. 
Szapito niezapalne palne. 
Amfiteatr z gradzinami z profili stalowych, 6 rzędów ławek lub zamiennie krzesła. Ilość miejsc
siedzących max. 400 osób.

W wyposażeniu namiotu cyrkowego nie ma:
- podestów, podłogi, ani innych elementów spełniających funkcję sceny,
- kratownicy ani innych elementów do montażu oświetlenia.

Zdjęcia poglądowe

Zdjęcie nr 1. Rozstawiony namiot cyrkowy.



Zdjęcie nr 2. Namiot cyrkowy podczas montażu (przed podniesieniem).

Zdjęcie nr 3. Namiot cyrkowy podczas montażu (bez rund).


