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KONTEKSTY 9 / zjawiska 
TEATR ANIMACJI W POZNANIU  

2019 

 

Regulamin 

 

KONTEKSTY 9 / z j a w i s k a to dziewiąta edycja międzynarodowego festiwalu teatru formy dla 
młodych widzów. W ciągu pięciu bardzo intensywnych festiwalowych dni, na deskach Teatru 
Animacji w Poznaniu oraz instytucji partnerskich, prezentować będziemy najciekawsze 
spektakle teatru lalek/formy/obiektu oraz ruchu w wykonaniu polskich i europejskich zespołów 
teatralnych.  
  
Do tegorocznego programu szukamy spektakli, które zaskoczą i zachwycą naszych widzów - 
spektakularnymi rozwiązaniami, wirtuozerskimi technikami aktorskimi, animacyjnymi, 
zachwycającymi rozwiązaniami wizualnymi i wykraczającymi poza klasyczne teatralne standardy 
rozwiązaniami wizualnymi. Szukamy tego, co nietuzinkowe, nietypowe, wyjątkowe i 
zadziwiające. Tym razem nie stawiamy wielkich pytań, ale chcemy olśnić, zaczarować naszych 
widzów – pokazać im, że w dalszym ciągu teatr jest miejscem magicznym – takim w którym 
zapominamy o codzienności, dajemy się porwać czarowi sztuki. 

Zapraszamy do przesyłania zgłoszeń spektakli do 6 czerwca 2019. 
   
Rozstrzygnięcia i decyzje dotyczące programu zostaną przekazane zespołom do 6 września 
2019. 
 
Festiwal odbędzie się w dniach od 28 listopada 2019 do 2 grudnia 2019. 
 
Organizatorem Festiwalu KONTEKSTY 9 / zjawiska jest Teatr Animacji w Poznaniu. 
  
1) Dane organizatora festiwalu KONTEKSTY 9 / zjawiska 

Teatr Animacji 
ul. Św. Marcin 80/82 
61-809 POZNAŃ 
Główne wejście do CK Zamek 
tel. 61 853 72 20 
 
Adres korespondencyjny: 
Teatr Animacji w Poznaniu: 
Al. Niepodległości 14 
61-713 Poznań 
NIP: 778-10-15-766 
 
Dyrektor Teatru Animacji: Piotr Klimek piotr.klimek@teatranimacji.pl  
Dyrektor Festiwalu: Barbara Małecka barbara.malecka@teatranimacji.pl 
Producent: Stanisław Kandulski stanislaw.kandulski@teatranimacji.pl 
Promocja: Aleksandra Marzec – Hubka promocja@teatranimacji.pl 
 
Strona internetowa: https://teatranimacji.pl/konteksty/ 
 

mailto:piotr.klimek@teatranimacji.pl
mailto:barbara.malecka@teatranimacji.pl
mailto:stanislaw.kandulski@teatranimacji.pl
mailto:promocja@teatranimacji.pl
https://teatranimacji.pl/konteksty/


 

2 
 

2) Celem festiwalu teatralnego KONTEKSTY 9 / zjawiska jest: 

a) prezentacja oryginalnych, ciekawych, zaskakujących rozwiązań formalnych i 
scenicznych 

b) przegląd współczesnych spektakli i wydarzeń artystycznych 
c) stworzenie przestrzeni do promocji i zestawienie osiągnięć twórców scenicznych 

3) Postanowienia ogólne: 

a) Festiwal ma charakter międzynarodowy 

b) Festiwal ma swoją siedzibę w Teatrze Animacji w Poznaniu i odbywa się w dniach 28 XI 2019 do 

2 grudnia 2019  

c) Zgłoszenia można nadsyłać do dnia 6 czerwca 2019 

d) Rozstrzygnięcia i decyzje dotyczące programu zostaną przekazane zespołom do dnia 6 września 

2019 

4) Warunkiem uczestnictwa w festiwalu KONTEKSTY 9 / zjawiska jest: 

a) Wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego i przesłanie wszystkich wymienionych 

w nim materiałów;  

b) Otrzymanie pozytywnej opinii Organizatora, jednoznacznie stwierdzającej przyjęcie spektaklu. 

5) Organizator zapewnia zespołom: 

a) Zakwaterowanie 

b) Scenę spełniającą wymogi techniczne spektaklu 

c) Wynagrodzenie za prezentację spektaklu 

d) Obsługę techniczną spektaklu  

e) Wsparcie przy montażu scenografii 

f) Wstęp na wybrane wydarzenia festiwalowe 

6) Organizator nie zapewnia: 

a) Organizacji podróży oraz związanych z nią kosztów 

b) ubezpieczenia zespołów 

c) opłat z tytułu umów licencyjnych i praw autorskich. 

7) Organizator zastrzega sobie prawo do zapraszania zespołów poza systemem kwalifikacyjnym. 

8) Kolejność występów i program festiwalu ustala organizator. 

9) Uwagi końcowe: 

a) Zgłoszenie do udziału jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu. 

b) W sprawach spornych głos rozstrzygający przysługuje organizatorowi. 

10) Organizator zastrzega sobie prawo do udostępniania, przetwarzania i upowszechniania informacji, 

w tym zdjęć i nagrań video otrzymanych od wykonawców w celu promocji festiwalu KONTEKSTY 9 / 

zjawiska. Tym samym nadesłanie materiałów i zgłoszenie zespołów jest jednoznaczne z udzieleniem 

organizatorowi zgodny na nieodpłatne, bezterminowe i nieograniczone wykorzystywanie ich w 

działaniach związanych z realizacją i promocją festiwalu. Kwestię tę reguluje załącznik 1 Klauzula 

realizująca obowiązek informacyjny w stosunku do uczestników festiwalu KONTEKSTY 9 / zjawiska. 

11) Uczestnicy festiwalu KONTEKSTY 9 / zjawiska wyrażają zgodę na dokonanie przez organizatora 

nagrania fragmentów lub całości ich występu do celów promocyjnych i archiwalnych oraz nie będą 

formułowali roszczeń finansowych z tego tytułu ani żadnych innych. 

12) Administratorem danych osobowych zespołów zgłaszanych pozostaje Teatr Animacji w Poznaniu.  

13) Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem mającym wiążącą moc prawną w zakresie warunków 

i realizacji festiwalu, a w sprawach nieuregulowanych, zastosowanie mają przepisy powszechne 

obowiązującego prawa. 

 


