
13. KOSZALIŃSKIE KONFRONTACJE MŁODYCH „m-teatr” 2022

22 – 25 września 2022 roku
Bałtycki Teatr Dramatyczny im. Juliusza Słowackiego w Koszalinie

ZGŁOSZENIE SPEKTAKLU DO UDZIAŁU W FESTIWALU
  (Zgłoszenie należy nadesłać w terminie do 31.05.2022) 

Nazwa i adres jednostki: Forma działalności:

Osoby reprezentujące 
jednostkę (imię nazwisko,
funkcja):

Telefon: E-mail:

Tytuł sztuki:

Autor: Reżyser (imię, nazwisko, ilość 
dotychczasowych realizacji na 
profesjonalnych scenach):

Inni twórcy:



Ilość osób przyjeżdżających w tym:

Zespół artystyczny (z wyszczególnieniem ról): Ilość osób zespołu 
technicznego 
niezbędnego do 
obsługi spektaklu:

Ilość pozostałych osób 
z wyszczególnieniem 
funkcji:

Warunki techniczne (dodatkowo należy dołączyć rider techniczny)

Szerokość: Wysokość: Głębokość:

Oświetlenie, inne potrzeby techniczne (wyposażenie sceny, obsługa):

Data premiery:

Inne uwagi:

Informacje techniczne:

Czas trwania spektaklu (ilość przerw)

Czas montażu

Czas demontażu

Czas ustawienia świateł

Czas potrzebny na próbę

Ilość miejsc w garderobach:
1. Damskich
2. Męskich

Noclegi 

Ilość pokoi 1-osobowych/ liczba dób Ilość pokoi 2- osobowych/ liczba dób



Kosztorys 

Ryczałt za prezentację jednego spektaklu:

Razem………………… (kwota netto ………………..+…………….. VAT) w tym: 

Honoraria/ wynagrodzenia Transport dekoracji/ przewóz
osób

Tantiemy i inne koszty (np.
diety, ubezpieczenie,
wynajem sprzętu itp.)

Dodatkowe uwagi:

Imię i nazwisko, numer telefonu, e-mail 
koordynatora wyjazdu:

Data i podpis osoby upoważnionej do 
reprezentowania jednostki:

Dodatkowo do zgłoszenia należy dołączyć nagranie spektaklu (link do youtube) oraz
trailer  spektaklu  (link  do  youtube).  W  przypadku  zgłoszenia  w  formie  papierowej
należy dołączyć ww. nagrania na płycie DVD lub pendrive.

W przypadku zakwalifikowania spektaklu do udziału w Festiwalu jednostka zostanie 
poproszona o przesłanie dodatkowych materiałów promocyjnych. 

Zgłoszenia można nadsyłać mailowo lub w formie papierowej (poczta, kurier, itp.) 

1. Zgłoszenie mailem należy nadesłać na adres: 
agata.kowalska@btd.koszalin.pl
(w tytule maila prosimy wpisać: M-TEATR 2022 – zgłoszenie)  

2. Zgłoszenie w formie papierowej należy nadesłać pod adres: 
Agata Kowalska
Biuro Promocji 
Bałtycki Teatr Dramatyczny
Plac Teatralny 1
75-729 Koszalin 
(z dopiskiem: M-TEATR) 
   
BIURO ORGANIZACYJNE FESTIWALU:
p. Włodzimierz Szymczyk
koordynator festiwalu
tel. 509-679-319

p. Agata Kowalska
Biuro Promocji
e-mail: agata.kowalska@btd.koszalin.pl
tel. 512-334-795
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