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V. Paál István Fesztivál  
Országos Amatőr Színjátszó Találkozó  

2016. Október 28-30., Székesfehérvár 

 

SZABÁLYZAT 

1. Adminisztráció: 

A fesztivál szervezője a Matolcsi Miklós Kulturális Egyesület. A fesztivál Szervezői 

Bizottságának szabályzata szerint működik. 

2. Hivatalos nyelvek: 

A Fesztivál hivatalos nyelve a magyar. 

3. Jelentkezés feltételei: 

Nevezési határidő: 2016. augusztus 28. 

 

A Fesztiválra jelentkezés feltételei: 

1. A fesztiválra kizárólag nem hivatásos (amatőr) színjátszó csoportok jelentkezését 

várjuk.  

2. A jelentkező csoportok tevékenységüket nem művészeti oktatás keretein belül végzik.  

3. A jelentkező csoport legalább 70%-a betöltötte a 15. életévét. 

4. A jelentkező csoport (aktív) fellépő tagjai nem haladják meg a 12 főt. 

A választott színdarabra vonatkozó követelmények: 

1. Minden csoport max. 2 színdarabbal jelentkezhet. 

2. Minden csoport csak 1 színdarabbal juthat be a versenyprogramba. Versenyen kívül a 

második darab is bemutatható. 

3. A nevezett színdarab(ok) nyelve magyar. 

4. Az előadás(ok) legalább 20, de legfeljebb 110 perc hosszúságú. (Az időtartamba az 

esetleges szünet is beleszámítandó) 

5. Csak 2014. január 1-e után befejezett színdarabokat fogadunk el. 

6. Szerzői joggal védett szereplők, irodalmi szövegek, zene, stb. nem használhatók az 

előadásban a szerzői jog tulajdonosának hozzájárulása nélkül. A hozzájárulás 

beszerzése az előadó fél feladata.  

7. A Fesztiválra a belépés díjtalan. 

4. Jelentkezés menete: 

1. A Fesztiválra való nevezéshez megfelelően kitöltött jelentkezési lap, az előadás(ok)ról 

készült 2db fénykép (JPEG, legalább 1280x720), és videoanyag (minőségi megkötés 

nincs, akár egyszerű mobilos felvétel, max. 5 perc) szükséges. 

2. Kérjük, hogy a jelentkezési lapokat és az egyéb, nevezéshez szükséges anyagokat on-

line módon juttassa el hozzánk (www.facebook.com/PaalIstvanFesztival; 

paalistvanfesztival@gmail.com). 

http://www.facebook.com/PaalIstvanFesztival
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3. 18. év alatti csoporttagok esetén a társulat vezetőjének felelősségvállalási nyilatkozata, 

vagy a szülők beleegyező nyilatkozata is szükséges. 

 
 

5. Beválogatás és Verseny: 

 

1. A nevezett színdarabokat Előzsűri válogatja. 

2. Az előválogatás 2016. szeptember 10-ével kezdődik. Az Előzsűri tagjait a Szervező 

Bizottság jelöli ki. 

3. Csak az Előzsűri által kiválasztott alkotások vehetnek részt a versenyen. 

4. A versenyprogramban szereplő előadások számát a Szervező Bizottság határozza meg. 

5. A hivatalos verseny 2016. október 28-30-ig tart. 

6. Az Előzsűri és a Zsűri döntései véglegesek, reklamációnak helye nincs. A 

jelentkezőket 14 napon belül e-mailben értesítik. 

7. Az Előzsűri vagy a Zsűri döntésképtelensége esetén a Szervező Bizottság elnöke 

jogosult döntést hozni. 

 

7. Fesztivál díjak: 

 

A Paál István Fesztivál díjai: 

 

PIF díj– A fesztivál fődíja 

Fesztivál díj – a 2. és 3. helyezett díja 

Matolcsi Miklós különdíj – A legtehetségesebb előadó 

MMKE különdíj – A legígéretesebb kezdő előadó  

Tóth László különdíj – A legjobb rendező 

Zsűri különdíj – zsűri által meghatározott 

Oklevél - az összes résztvevő csoport részére. 

 

A Zsűri nem köteles díjat kiadni minden meghirdetett kategóriában. 

  

9. Alkotások promóciós felhasználása: 

A nevező csoportok a jelentkezési lap aláírásával megadják a Szervező Bizottság számára a 

jogot az alkotás kapcsolódó anyagainak felhasználásához. A Szervező Bizottság az anyagokat 

kizárólag a V. Paál István Fesztivál népszerűsítésére, valamint a Fesztivál honlapján illetve 

promóciós anyagain történő elhelyezésére használhatja.  

10. A Szabályzatban nem említett esetek: 

A fenti szabályzatban nem említett esetekben a Szervező Bizottság dönt. 

11. A Szabályzat elfogadása: 

A jelentkezési lap Fesztiválra történő benyújtásával a jelentkező elfogadja az e 

dokumentumban feltüntetett szabályokat, illetve kijelenti, hogy engedélye van minden, 

esetlegesen szerzői joggal védett anyagnak az alkotásban történő felhasználására.  

12. Felelősség 
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A jogvédett tartalom felismerésével illetve a benyújtott engedélyek, igazolások hitelességével 

kapcsolatos mindennemű felelősség a jelentkezőt terheli.  

Aláírt jelentkezési lap birtokában a szerzői jogi kérdésekkel kapcsolatban a Matolcsi Miklós 

Kulturális Egyesületet semmilyen felelősség nem terheli, irányába követelés nem indítható.   

  

13. Egyéb tudnivalók 

 

A szállással, utazással kapcsolatos költségek a jelentkezőt terhelik. A Szervező a fellépő 

tagok és a csoportvezetők számára az egész napos versenynapokon csak ebédet, a részleges 

napokon csak reggelit biztosít.  

Jelen szabályozást kérvényezésre a Szervezői Bizottság indokolt esetben, egyedi elbírálás 

alapján felfüggesztheti. A döntéssel szemben reklamációnak helye nincs. 

 

 

 

 

Matolcsi Miklós Kulturális Egyesület 

MMKE 


