REGULAMIN PRZEGLĄDU DZIECIĘCYCH FORM
TEATRALNYCH
„NIEPODLEGŁA 2018”
ORGANIZATORZY
• Powiat Koszaliński;
• Samorządowe Centrum Kultury w Sarbinowie;

CEL PRZEGLĄDU
PRZEGL DU
• Przybliżenie uczestnikom i odbiorcom tematyki
niepodległościowej;
• Konfrontacja artystycznych dokonań teatrów
amatorskich Powiatu Koszalińskiego;
• Kultywowanie tradycji;
• Inspirowanie do twórczych poszukiwań w dziedzinie
repertuaru i środków wyrazu artystycznego;
• Promocja twórczości dziecięcych i młodzieżowych grup
teatralnych;

WARUNKI UCZESTNICTWA
• W przeglądzie mogą uczestniczyć zespoły teatralne
skupiające dzieci i młodzież, działające w przedszkolach,
szkołach
podstawowych,
placówkach
kultury
i innych podmiotach prowadzących działalność kulturalną
z Powiatu Koszalińskiego.
• Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie czytelnie
wypełnionej karty zgłoszenia pocztą wraz z nagraną płytą
DVD

z

przedstawieniem

teatralnym

o

tematyce

niepodległościowej,

które grupa teatralna chciałaby

zgłosić do konkursu, do dnia 30 kwietnia 2018 roku.
Na adres:
Samorządowe Centrum Kultury w Sarbinowie
Ul. Leśna 2
76-032 Sarbinowo
Z dopiskiem „KONKURS TEATRALNY”
• Tematyka spektaklu musi być poświęcona 100 rocznicy
odzyskania niepodległości przez Polskę;
• Czas trwania spektaklu nie może przekroczyć 20 minut;
• Oprawa sceniczna nie powinna zawierać zbyt dużych
elementów scenograficznych oraz takich, które
wymagają specjalnych warunków technicznych do ich
montowania, przybijania, klejenia i przypinania.
Techniczne przygotowanie sceny do wykonania spektaklu
to max 10 minut.

KATEGORIE
• Przedszkola;
• Szkoły podstawowe klasy I-III;
• Szkoły podstawowe klasy IV-VIII;

KRYTERIA OCENY
I.

ETAP

• Przesłane filmy z nagranym przedstawieniem teatralnym
oceni Jury powołane przez Organizatorów.
• Kryteria oceny: dobór repertuaru, ruch sceniczny, emisja
głosu, scenografia, kostiumy ogólny wyraz artystyczny,
wartość wychowawcza.

• Po obejrzeniu spektaklów na przesłanych płytach DVD w
każdej kategorii, wyłonione zostaną 3 zespoły.

II . ETAP
• Zespoły, które zostaną wyłonione w I Etapie,
zaprezentują się osobiście przed Jury w miesiącu
czerwcu 2018 roku (Dokładny termin i miejsce zostanie
przekazany wyłoniony zespołom);
• W każdej kategorii wiekowej wyłoniony zostanie jeden
zespół zwycięski, który oprócz nagrody głównej
zaprezentuje się na oficjalnych obchodach 100 Rocznicy
Niepodległości organizowanych przez Powiat Koszaliński;
• Dla najlepszych zespołów w każdej kategorii
przewidziano statuetki i nagrodę w postaci pokrycia
kosztu transportu i biletów wstępu do Muzeum II Wojny
Światowej w Gdańsku lub do Muzeum Techniki Wojskowej
„GRYF” w Dąbrówce ( dzieci/młodzież biorące udział w
spektaklu teatralnym + 1 opiekun na 10 osób).

ZASADY ORGANIZACYJNE
• Koszty podróży uczestników na eliminacje, transport
dekoracji i rekwizytów pokrywają zespoły we własnym
zakresie;
• Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ustalenia
kolejności występujących zespołów;
• Zgłoszenie się zespołu do udziału w przeglądzie jest
równoznaczne ze zobowiązaniem się zespołu do
przestrzegania niniejszego regulaminu przeglądu,
podporządkowania się decyzjom organizatora i Jury,
pełnego uczestnictwa w przeglądzie.

• Uczestnicy przeglądu udzielają

zgody organizatorom

przeglądu na rozpowszechnianie swojego wizerunku
utrwalanego
za
pomocą
wszelkich
technik
fotograficznych i nagraniowych w związku z udziałem
w przeglądzie.
• Z każdym zespołem, poza instruktorem winien być obecny
na przeglądzie opiekun – wychowawca, odpowiedzialny
za grupę pod względem organizacyjnym i wychowawczym.
• W sprawach nie objętych regulaminem decydują
organizatorzy.

Samorządowe Centrum Kultury w Sarbinowie
Ul. Leśna 2, 76-032 Sarbinowie
e-mail: edukator@scksarbinowo.pl
tel; 94 711 01 55

