
UWAGA KONKURS:

PKP czyli Poczet Królów Polskich
Regulamin konkursu na obsadę przedstawienia
POCZET KRÓLÓW POLSKICH w reż. Krzysztofa Garbaczewskiego

1
Konkurs związany jest ze spektaklem „Poczet Królów Polskich” w reż. Krzysztofa Garbaczewskiego, 
którego premiera odbędzie się 23 marca 2013 roku na Scenie Kameralnej Narodowego Starego Teatru 
im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie (ul. Starowiślna 21).

2 
Zadanie konkursowe:
1. Mając do dyspozycji cały zespół aktorski Narodowego Starego Teatru oraz znając wszystkie 
królowe i wszystkich królów Polski, proszę spróbować – kierując się własną intuicją – stworzyć obsadę 
przedstawienia „Poczet Królów Polskich”.
2. Propozycję obsady należy przesłać na adres mailowy: promocja@stary.pl, (podając imię, nazwisko 
i nr telefonu kontaktowego ) do dnia 15 marca 2013 roku.
3. Wyniki konkursu – wraz z oryginalną obsadą spektaklu zamieszczone zostanę na stronie 
internetowej Narodowego Starego Teatru (www.stary.pl) w dniu 18 marca 2013 roku.

3 
Zwycięzcy i nagrody
1. Laureatami konkursu będą te osoby, których propozycja obsady będzie identyczna z zaproponowaną 
przez twórców bądź najbardziej do niej zbliżona.
2. Przyznane zostaną trzy nagrody – w zależności od stopnia trafności wytypowania obsady: 
nagroda I: dwuosobowe zaproszenie na premierę przedstawienia „Poczet Królów Polskich” w dniu 
23 marca 2013 roku na Scenie Kameralnej oraz dwuosobowe zaproszenie na pokazy warsztatowe 
„Wokół Króli”, które odbędą się w dniach 19, 20, 21, 22 marca 2013 r. o godz. 18.00 w Sali Muzeum 
(ul. Jagiellońska 1);  
nagroda II : dwuosobowe zaproszenie na premierę przedstawienie „Poczet Królów Polskich w dniu 
23 marca 2013 r. na Scenie Kameralnej;  
nagroda III: zaproszenie na dowolnie wybrany spektakl popremierowy przedstawienia „Poczet Królów 
Polskich „ na Scenie Kameralnej – po uzgodnieniu z Biurem Obsługi Widzów (tel.: 12 422 40 40 
lub mail: rezerwacja@stary.pl). 

4 
Uczestnikami konkursu nie mogą być:
a) Pracownicy Narodowego Starego Teatru oraz członkowie ich rodzin.  
b) Osoby nie będące pracownikami Starego Teatru, a współtworzące przedstawienie 
„Poczet Królów Polskich” i członkowie ich rodzin.
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Produkcja spektaklu „Poczet Królów Polskich” została dofinansowana w ramach projektu "IV edycja festiwalu re_wizje 
w Małopolsce" ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013
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