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Przed nami V edycja RELACJI – festiwalu, który powstał  

z szacunku dla wspólnoty budowanej od zawsze w starciu młodości 

ze starością. Spotkania teatralników w Stalowej Woli wzmacniają ich 

w roli rzeczników twórczego rozwiązywania odwiecznego konfliktu. 

Osią festiwalu jest konkurs dla międzypokoleniowych zespołów 

teatralnych, bądź takich, których realizacje sceniczne dotyczą 

problematyki związanej z międzypokoleniowością. 

Co roku festiwalowe rozważania skupiają się na wybranym 

temacie przewodnim – ważnym w aspekcie artystycznym, 

społecznym i kulturowym. W tej edycji naszą uważność kierujemy  

w stronę „dziecięcej naiwności” zainspirowanej esejem Stanisława 

Barańczaka o tożsamym tytule. 

 

 

„Narrator powraca do świata dorosłego, ale ze zmienioną optyką: 

odtąd będzie widział rzeczywistość świata „starych hycli” nie jak 

człowiek do niej przyzwyczajony, lecz jak człowiek, który (jako 

dziecko) „poszedł po lekarstwo i wrócił po dwudziestu latach”, 

zachowując odtąd świeżość dziecięcego spojrzenia. (…) Sięgając 

po raz któryś po słowo „naiwność”, trzeba jednak również 

powtórzyć, że właśnie dziecięca naiwność stanowi organiczny 

składnik wizji świata zawartej w poemacie – składnik, bez którego 

jego piorunujący efekt społeczny w roku 1955 byłby niemożliwy. 

(…) Narrator Ważyka „podszywa się pod dziecko”, aby móc sobie 

pozwolić na większą szczerość; jednocześnie jednak „podszywa się 

pod dziecko” w sposób, w jaki dorosły udaje niepełnoletniego 

przed sądem – aby uchylić się od odpowiedzialności. Im dłużej trwa 

proces – a trwa już on, przed sądem kolejnych pokoleń czytelników, 

ponad trzydzieści lat – tym bardziej dwuznaczny wydaje się ten 

wybieg.” 
 

Stanisław Barańczak, Dziecięca naiwność (Adam Ważyk: „Poemat 

dla dorosłych”), w: tegoż, Tablica z Macondo. Osiemnaście prób 

wytłumaczenia, po co i dlaczego się pisze, Kraków 2018, s. 61-93. 
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R E G U L A M I N 
KONKURSU NA NAJLEPSZY SPEKTAKL MIĘDZYPOKOLENIOWY 

 

 

1. ORGANIZATORZY 
 

„RELACJE. V Międzypokoleniowe Spotkania Teatralne” 

organizowane są przez Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli. 

 
 

 

Biuro Organizacyjne RELACJI. V MST 

 

Miejski Dom Kultury  

ul. 1 Sierpnia 9, 37-450 Stalowa Wola 

 

Katarzyna Pawłowska 

tel. 15 842 09 50, wewn. 119 

e-mail: relacje.stalowawola@gmail.com 

 

www.mdkstalowawola.pl/relacje 

www.facebook.com/relacje.mst 

 

 

 

Dofinansowano ze środków Ministra 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

pochodzących z Funduszu Promocji 

Kultury. 

 

 

Zadanie zostało dofinansowane ze 

środków budżetu Powiatu 

Stalowowolskiego. 

 

 

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

2.1. RELACJE mają zasięg ogólnopolski. 
 

2.2. Na RELACJE składają się dwie grupy działań – konkurs na 

najlepszy spektakl międzypokoleniowy (zasady prezentacji 

spektakli konkursowych określa niniejszy Regulamin) oraz 

wydarzenia towarzyszące (oparte na odrębnych 

porozumieniach). 
 

2.3. Forma spektakli konkursowych jest dowolna. 
 

2.4. Zgłoszenie do udziału w RELACJACH jest równoznaczne  

z akceptacją Regulaminu. 
 

2.5. Organizator, na podstawie nadesłanych zgłoszeń, kwalifikuje 

zespoły teatralne do udziału w RELACJACH. 
 

2.6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu 

lub warunków realizacji festiwalu w przypadku 

wprowadzenia odgórnych wytycznych związanych  

z epidemią. Przebieg tegorocznej edycji, w tym brzmienie 

Regulaminu, odpowiada na potrzebę realizacji wydarzeń 

kulturalnych z zachowaniem reżimu sanitarnego. 
 

2.7. Ostateczna interpretacja Regulaminu, rozstrzyganie kwestii 

spornych i niezawartych w Regulaminie należy do 

Organizatora. 
 

 

3. ZASADY UCZESTNICTWA 
 

3.1. W RELACJACH mogą wziąć udział amatorskie zespoły 

teatralne (ze szczególnym uwzględnieniem grup 

międzypokoleniowych), które w swoich spektaklach 

poruszają zagadnienie dialogu między młodością i starością. 

Uczestnikami RELACJI mogą być osoby w każdym wieku. 
 

3.2. Zespół zgłoszony do konkursu na najlepszy spektakl 

międzypokoleniowy w ramach RELACJI może zaprezento-
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wać jeden spektakl, którego premiera miała miejsce nie 

wcześniej niż w 2017 roku. 
 

3.3. Zespół aktorski spektaklu zgłoszonego do RELACJI może liczyć 

maksymalnie 10 osób. 
 

3.4. Warunkiem uczestnictwa w części konkursowej RELACJI jest 

nadesłanie do 20 lipca 2020 drogą elektroniczną  

(e-mail: relacje.stalowawola@gmail.com) następujących 

dokumentów: 
 

− skanu/zdjęcia wypełnionej i podpisanej Karty Zgłoszenia; 
 

− skanów/zdjęć oświadczeń dotyczących przetwarzania 

danych osobowych wypełnionych przez pełnoletnich 

oraz opiekunów prawnych niepełnoletnich członków 

zespołów teatralnych; 
 

− zapisu spektaklu (link do nagrania na dysku Google, 

platformie YouTube, poprzez WeTransfer itp.); 
 

− 3 zdjęć ze spektaklu, za zgodą autorów, do nieodpłatnej 

publikacji w materiałach reklamowych RELACJI. 
 

Organizator nie zwraca nadesłanych materiałów. 
 

3.5. Ogłoszenie wyników rekrutacji nastąpi do 3 sierpnia 2020. 
 

3.6. Uczestnicy nie ponoszą żadnych opłat akredytacyjnych. 

Organizator RELACJI zapewnia uczestnikom: 
 

− wyżywienie (obiad, kolacja), 
 

− wstęp na wydarzenia festiwalowe, 
 

− omówienie prezentowanego spektaklu z Jury. 
 

3.7. Ustalenie terminów prezentacji konkursowych należy do 

Organizatora. 
 

3.8. Uczestnicy nieodpłatnie wykonują zgłoszone spektakle  

w trakcie festiwalu. 
 

3.9. Zespoły zakwalifikowane zobowiązane są do obecności na 

festiwalu jedynie w dniu, w którym prezentowany jest ich 

spektakl. W roku 2020 Organizator nie bierze pod uwagę 

udziału zakwalifikowanego zespołu w całym festiwalu ze 

względu na podwyższone środki ostrożności związane  

z pandemią. Gala Finałowa RELACJI transmitowana będzie 

on-line. 
 

3.10. Organizator RELACJI nie zwraca kosztów podróży. 

Ubezpieczenie członków zespołów teatralnych na czas 

podróży również pozostaje po stronie podmiotów 

zgłaszających. 
 

3.11. Uczestnicy wyrażają zgodę na fotografowanie i filmowanie 

swoich występów przez Organizatora oraz na nieodpłatną 

publikację wszelkich utrwalonych w ten sposób materiałów. 
 

3.12. Uczestnicy RELACJI wyrażają zgodę na nieodpłatną 

publikację i rozpowszechnianie swoich danych osobowych 

na potrzeby promocji, przygotowania i realizacji RELACJI 

(zgodnie z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ dołączoną do 

oświadczeń). 
 

3.13. Koszty związane z prawami autorskimi pozostają po stronie 

zespołów zgłoszonych do RELACJI. 
 

 

4. HARMONOGRAM 
 

1 czerwca-20 lipca 2020 – nadsyłanie zgłoszeń do konkursu na 

najlepszy spektakl międzypokoleniowy RELACJI. V MST 
 

3 sierpnia 2020 – ogłoszenie listy zespołów zakwalifikowanych do 

udziału w konkursie 
 

17 sierpnia 2020 – ostateczny termin potwierdzenia udziału  

w RELACJACH. V MST zakwalifikowanych zespołów 

teatralnych 
 

16-20 września 2020 – RELACJE. V Międzypokoleniowe Spotkania 

Teatralne w Stalowej Woli 
 

20 września 2020 – Gala RELACJI – ogłoszenie wyników konkursu 

(transmisja on-line) 
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5. JURY I NAGRODY 
 

5.1. Uczestników konkursu na najlepszy spektakl 

międzypokoleniowy w ramach RELACJI ocenia Jury 

zawodowe oraz Młodzieżowe Jury. 
 

5.2. Jury zawodowe przyznaje następujące nagrody: 
 

− I nagroda – Grand Prix RELACJI. V Międzypokoleniowych 

Spotkań Teatralnych” (3 000 zł), 

− II nagroda (2 000 zł), 

− III nagroda (1 000 zł), 

− wyróżnienia (pula: 3 000 zł) 
 

5.3. Jury Młodzieżowe przyznaje Nagrodę im. Józefa Żmudy 

(1 000 zł) za wyjątkowe skupienie na relacji aktor-widz lub 

nietuzinkową inspirację do tworzenia, działania, poprawy 

jakości życia. 
 

5.4. Przewidziana jest również Nagroda Publiczności (1 000 zł  

i rękodzielniczy festiwalowy szal) przyznana przez widzów  

w drodze głosowania. 
 

5.5. Ocena dokonana przez Jury jest ostateczna  

i niepodważalna. 
 

 

6. WARUNKI TECHNICZNE 
 

6.1. Prezentacje konkursowe odbywają się na sali widowiskowej 

Miejskiego Domu Kultury (wymiary podłogi sceny:  

9 m x 10 m). 
 

6.2. Organizator zapewnia nagłośnienie (w tym mikrofony 

zbierające), oświetlenie oraz obsługę techniczną, natomiast 

przygotowanie elementów scenograficznych pozostaje po 

stronie zespołów teatralnych. 

 


