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EPIZOD NR 8 
 

“EPIZOD” TO JEDYNA W SWOIM RODZAJU STUDENCKA, ARTYSTYCZNA 

IMPREZA KLUBOWO TEATRALNA !!! 

 

20,21,22 marca 2014, Kraków 

 

REGULAMIN 
 

 
„EPIZOD” jest Ogólnopolskim Przeglądem Teatrów Studenckich i Niszowych. 
 
Organizatorem „EPIZODU” jest: 
 
Fundacja Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego 
„BRATNIAK”  
 

 



Celem „EPIZODU” są pokazy spektakli oraz innych wydarzeń teatralnych  
i artystycznych, wymiana doświadczeń, umożliwienie Teatrom nawiązywania 
kontaktów oraz integracja poprzez sztukę teatru i dobra zabawa.   
 
W części konkursowej „EPIZODU” mogą wziąć udział WYŁĄCZNIE teatry 
studenckie:  niszowe, offowe, eksperymentalne, teatru słowa, ruchu, formy, 
plastyczne, tańca, lalkowe, muzyczne, cieni, spektakle grupowe, małe formy i 
monodramy.  
 
Teatr studencki rozumiemy jako grupę teatralną tworzoną przez studentów 
pod kierunkiem innego studenta / studentki, ale też pod kierunkiem reżysera 
czy instruktora teatralnego. Aktorzy występujący w zgłoszonym spektaklu 
muszą być  studentami lub słuchaczami uczelni: państwowej, prywatnej lub 
społecznej, a reżyser lub kierownik artystyczny grupy – nie musi być studentem.  
 
W „EPIZODZIE” nie mogą wziąć udziału kabarety.  
 
 
KRYTERIA i PREFERENCJE: 
 
 - Udział studentów w prezentowanym spektaklu 
 
 - Temat i forma spektaklu 
 
 - Czas trwania – preferowane będą spektakle trwające mniej niż 60 minut 
 
Każdy Teatr może zgłosić dowolną ilość spektakli. 
 
Każdy Teatr może zagrać więcej niż 1 spektakl. 
 
Każdy Teatr w części konkursowej może zagrać tylko 1 spektakl. 
 
Dopuszczamy możliwość pokazów poza konkursem. 
 
 
O zaproszeniu Teatrów oraz o wyborze i ilości spektakli zarówno konkursowych, 
jak i ewentualnie poza konkursowych zdecyduje dyrektor artystyczny 
„EPIZODU”. 
 



Dopuszczalne a nawet wskazane są konsultacje i wspólne ustalenia Teatru i 
dyrektora artystycznego „EPIZODU” po zakończeniu eliminacji.  
 
 
Zgłoszenia wyłącznie drogą mailową należy przysyłać do 3.03. 2014 na adres: 
 

biuro@festiwalepizod.pl 
 
 
 
Zgłoszenie stanowi wypełniona karta zgłoszeniowa wraz z załącznikami takimi 
jak: opis spektaklu, zdjęcia w formacie JPG, ewentualne recenzje i artykuły 
prasowe oraz ewentualne linki do YT – jeśli można tam obejrzeć fragmenty 
spektaklu.  
 
 
Zaproszone Teatry zostaną o tym powiadomione mailowo i telefonicznie około 
7.03.2014.  
 
 
Nie pobieramy opłaty akredytacyjnej. 

Nie płacimy honorariów. 

Nie zwracamy kosztów podróży i transportu. 

Nie zapewniamy ŻADNYCH rekwizytów, dekoracji i elementów scenografii.  

Nie zapewniamy instrumentów muzycznych.  

Zapewniamy występ w legendarnym klubie studenckim „Żaczek”. 

Do dyspozycji Teatru jest przestrzeń klubu (do aranżacji przez Teatr) 

Zapewniamy sprzęt: nagłośnienie, oświetlenie i multimedia oraz obsługę 

techniczną.  

Czas trwania spektaklu nie może przekroczyć 60 min!  
 
Zapewniamy bezpłatny wstęp na wszystkie spektakle oraz inne wydarzenia 
realizowane w ramach „EPIZODU” dla Was i dla Waszych krakowskich widzów: 
przyjaciół i znajomych, których zapewne tutaj macie.  



 
Zapewniamy noclegi. 
 
Zapewniamy przepyszne obiady.  
 
Zakwaterowanie jest koedukacyjne, tzn. sami decydujecie jak śpicie ;-)  

Teatry wyrażają zgodę na rejestrację audio-video swoich spektakli oraz na ich 
publikację.  
 
Zapewniamy sobie prawo do zmian w repertuarze „EPIZODU”   
 
 
Pozdrawiam gorąco i serdecznie zapraszam! 
 
"EPIZOD", Kraków 
 
 

ZGŁOSZENIA: 

 

biuro@festiwalepizod.pl 
 

http://festiwalepizod.pl 
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