
Toruń, 2 lutego 2005 r. 

Regulamin 

Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego KONTAKT 

w Toruniu 

1. Organizatorem Festiwalu o nazwie „Międzynarodowy Festiwal Teatralny KONTAKT 

w Toruniu" jest Teatr im. Wilama Horzycy w Toruniu we współpracy z Urzędem 

Marszałkowskim, Ministerstwem Kultury i Urzędem Miasta. Współorganizatorem 

Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego może być Stowarzyszenie Miłośników Te-

atru im. Wilama Horzycy w Toruniu. 

2. Festiwal odbywa się każdego roku w ostatnim tygodniu maja i trwa 7 dni, od soboty 
» 

do następnego piątku włącznie. 

3. Festiwal ma charakter konkursowy. 

4. O wynikach konkursu rozstrzyga międzynarodowe jury powoływane i działające na 

podstawie odrębnego regulaminu. 

5. Dyrektorem artystycznym i organizacyjnym Festiwalu jest Dyrektor Teatru im. Wila-

ma Horzycy w Toruniu. 

6. Obsługę Festiwalu tworzą pracownicy Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu oraz 

inne osoby zatrudnione na okres Festiwalu na podstawie umów o dzieło oraz umów-

zlecenia. 

7. Zespół osób zatrudnionych przy obsłudze Festiwalu obejmuje: pion informacyjny 

(rzecznik prasowy, tłumacze, lektorzy), pion techniczny (maszyniści, elektrycy, aku-

stycy, garderobiane, fryzjerki, stolarze, ślusarze oraz obsługa hotelowa, transportu, 

celna, gospodarcza i ochrony), administrację i sekretariat, a także księgowość podle-

gła Dyrektorowi Festiwalu. 

8. Festiwal j est finansowany: 

a) ze środków pochodzących z dotacji Urzędu Marszałkowskiego, Ministerstwa 

Kultury i Urzędu Miasta Torunia, 



b) ze środków pochodzących ze sponsorowania lub darowizn przez osoby fizyczne, 

prawne oraz inne jednostki nie posiadające osobowości prawnej, 

c) z wpływów pochodzących z reklam, sprzedaży biletów oraz środków uzyska-

nych z tytułu akredytowania dziennikarzy. 

9. Podmioty, które przekazały na rzecz Festiwalu znaczące środki pieniężne lub świad-

czenia innego rodzaju, uzyskują miano Sponsora Festiwalu danej edycji. Tytuł ten 

upoważnia podmiot do posługiwania się nim w reklamowaniu swojej działalności. 

10. Prezentacji przedstawień towarzyszą bezpłatne spotkania z twórcami oraz wystawy, 

projekcje filmów, koncerty i inne formy propagowania twórczości teatralnej. 

11. Kosztorys Festiwalu opracowywany jest na podstawie corocznie zawieranych poro-

zumień, w oparciu o przewidywane wpływy z reklam, biletów z przedstawień konkur-

sowych oraz imprez towarzyszących, zawartych umów sponsoringowych, a także do-

konanych lub przyrzeczonych darowizn. 

12. Do kompetencji Dyrektora Festiwalu należy w szczególności: 

a) opracowanie koncepcji artystycznej kolejnych edycji Festiwalu 

b) wybór spektakli, które złożą się w repertuar Festiwalu 

c) powołanie jury 
» 

d) organizacja i koordynacja wszystkich działań Festiwalowych prowadzonych 

przez cały rok. 

13. Warunki, na jakich występują uczestnicy Festiwalu określają umowy zawarte pomię-

dzy uczestnikami Festiwalu a Dyrektorem Festiwalu. 

14. Teksty przedstawień tłumaczone są synchronicznie na język: polski, angielski, rosyj-

ski. 

15. Konkurs rozstrzyga powoływane przez Dyrektora Festiwalu jury, które przyznaje trzy 

główne nagrody zespołowe ufundowane przez Marszałka Województwa Kujawsko-

Pomorskiego, Prezydenta Miasta oraz Sponsorów, oraz Nagrody Indywidualne jak np. 

dla najlepszego reżysera, za najwybitniejszą rolę Festiwalu, dla młodego twórcy i in-

ne. Prawo przyznawania nagród indywidualnych posiadają także inne osoby. Przy-

znanie nagrody indywidualnej uzależnione jest od uzyskania zgody Dyrektora Festi-

walu. 

16. Dyrektor Festiwalu zaprasza do udziału w Festiwalu gości krajowych i zagranicznych 

(tzw. gości specjalnych). Mogą to być: dyrektorzy międzynarodowych Festiwali euro-

pejskich, rektorzy szkół teatralnych, prezesi stowarzyszeń twórczych (ZASP, SDT), 

zagraniczni konsultanci artystyczni Festiwalu, redaktorzy i krytycy europejskich pism 



branżowych, wybitni twórcy teatru. Goście ci otrzymują zaproszenia na spektakle Fe-

stiwalowe oraz zakwaterowanie. 

Załączniki do niniejszego Regulaminu stanowią: Schemat organizacyjny Festiwalu 

(zał. nr 1), Regulamin powoływania jury MFT KONTAKT (zał. nr 2) oraz Regulamin 

konkursu (zał. nr 3). 



Schemat organizacyjny Festiwalu 

Pracownicy pracujący stale (przez cały rok) 

1. Dyrektor Festiwalu 

2. Zastępca dyrektora 

3. Asystent dyrektora 

4. Główna księgowa 

5. Kierownik literacki 

6. Kierownik techniczny 

7. Sekretariat 

Pracownicy doangażowani na okres Festiwalu 

Pion informacyjny (podległy kierownikowi literackiemu) 

rzecznik prasowy 

- tłumacze 
t 

lektorzy 

Pion techniczny i administracyjny (podległy zastępcy dyrektora) 

maszyniści 

elektrycy 

akustycy 

- garderobiane 

fryzjerki 

stolarze/ślusarze 

obsługa hotelowa 

obsługa transportowa 

obsługa celna 

obsługa gospodarcza 

ochrona/portierzy 

Księgowość (podległa Głównej księgowej) 



Załącznik nr 2 

Regulamin powoływania jury 

Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego KONTAKT 

w Toruniu 

Członków jury w składzie pięcioosobowym powołuje każdego roku Dyrektor Festi-

walu. 

Skład jury jest międzynarodowy 

Członkiem jury może zostać osoba profesjonalnie związana z merytoryczną działalno-

ścią teatru (reżyser, scenograf, kompozytor, choreograf, krytyk teatralny, teoretyk 

wiedzy o teatrze itp.) o ustalonym autorytecie w kraju i zagranicą. 

Przewodniczącego jury wybiera zespół jury spomiędzy siebie. 

członkowie jury otrzymują honorarium ustalane corocznie przez Dyrektora Festiwalu, 

» na podstawie umowy o dzieło zawartej między Dyrektorem Festiwalu a członkiem ju-

ry oraz zwrot kosztów podróży. 



Załącznik nr 3 

Regulamin konkursu 

Prawo do udziału w konkursie mają wszystkie teatry zaproszone na Festiwal. 

Konkurs rozstrzyga 5-osobowe międzynarodowe jury, po obejrzeniu wszystkich spek-

takli konkursowych. 

Werdykt jury powinien być uzasadniony na piśmie. 

Jury przyznaje trzy główne nagrody zespołowe za najlepszy spektakl 

I nagroda - nagroda Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

II nagroda - Prezydenta Miasta Torunia 

III nagroda - Sponsorów 

w postaci dyplomu, statuetki oraz kwoty pieniężnej. 

Trzy nagrody główne są niepodzielne. 

Do dyspozycji jury mogą być przekazane nagrody ufundowane przez osoby prywatne 

oraz instytucje. 

Poza nagrodami będącymi w gestii i przyznawane przez jury, istnieje możliwość 

przyznania indywidualnych, za zgodą Dyrektora Festiwalu. 


