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REGULAMIN 

 

I. TERMIN 

             Przegląd odbędzie się 08 grudnia 2017 r. 

 

II. UCZESTNICY 

1. Konkurs adresowany jest do młodzieży szkół  gimnazjalnych  

      i ponadgimnazjalnych. 

2. Kolejność prezentacji ustalają Organizatorzy. 

 

III. CELE 

1. Zainteresowanie młodzieży tekstami kultury. 

2. Pobudzanie kreatywnej postawy wykonawców w procesie zdobywania 

umiejętności wyrażania ekspresji myśli i uczuć. 

3. Szerzenie kultury żywego słowa oraz doskonalenie zdolności  świadomego 

odbioru i oceny przedstawień scenicznych. 

4. Konfrontacja nurtów i zainteresowań teatralnych młodzieży. 

5. Rozwijanie wrażliwości artystycznej. 

6. Wzbogacanie doświadczeń scenicznych młodych wykonawców 

 i konfrontowanie ich osiągnięć z rówieśnikami. 

 

IV. TEMATYKA 

1. Interpretacja dowolnego utworu literackiego (dramatycznego, poetyckiego  

lub prozatorskiego) 

2. Adaptacja dowolnego dzieła kultury. 

3. Prezentacja scenariuszy autorskich. 

 

V. FORMA TEATRALNA – dowolna. 

 

VI. ZASADY OCENIANIA  

 

1. Zespoły będę ocenianie w dwóch kategoriach: 

a. szkoły gimnazjalne, 

b. szkoły ponadgimnazjalne. 
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VII. KRYTERIA OCENY 

1. Dobór repertuaru ze specjalnym uwzględnieniem własnych poszukiwań 

teatralnych i adaptacyjnych. 

2. Sposób interpretacji utworu. 

3. Kultura słowa i poziom artystyczny. 

4. Scenografia, oprawa muzyczna 

5. Zaangażowanie aktorów. 

 

      VII.     JURY 

 

Zmagania konkursowe oceniać będzie kompetentne, przyjazne młodzieży jury, które  wybierze  

spośród siebie przewodniczącego. Jego zadaniem będzie  organizacja pracy  oraz sporządzenie  

protokołu z obrad końcowych. Po ogłoszeniu wyników Komisja Konkursowa spotka się  

z opiekunami młodzieży w celu krótkiego omówienia występów. 

 

VIII. NAGRODY 

 

Jury wyłoni laureatów konkursu, którym będą przyznane nagrody rzeczowe ufundowane  

przez sponsorów. Wszystkie grupy uczestniczące w przeglądzie otrzymają dyplomy,  

 a opiekunowie/instruktorzy pisemne podziękowanie za udział w projekcie.  

 

IX. SPRAWY ORGANIZACYJNE 

1. Warunkiem uczestnictwa w Przeglądzie jest przesłanie w terminie do  

22 listopada 2017 roku dokładnie i czytelnie wypełnionej Karty zgłoszenia  

oraz dołączenie do niej imiennej listy uczestników i opiekunów  

(druk w załączeniu) pocztą lub faxem na adres Organizatora. 

2. Grupa występująca powinna liczyć maksymalnie 15 osób oraz do 10 

sympatyków. 

3. Czas trwania prezentacji – do 30 minut oraz 10 minut na przygotowanie do 

występu. 

4. Organizator zapewnia: 

- scenę o wymiarach 5m x 7m, 

- nagłośnienie,  

- miejsce do przygotowania dla artystów, 

- poczęstunek po występie, 

- 2 opiekunów dla każdej grupy. 

 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Postanowienia niniejszego Regulaminu są wyłączną podstawą 

przeprowadzenia Przeglądu, a ich wykładnia i interpretacja pozostaje w gestii 

Organizatora. 

2. Przyjazd i powrót grup młodzieży odbywa się na koszt własny. 
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3. Zespoły powinny mieć odpowiednią liczbę opiekunów, by zagwarantować 

porządek i bezpieczeństwo (minimum 2). 

4. Nadesłanie wypełnionej i podpisanej Karty zgłoszenia jest jednoznaczne  

z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

5. Grupa nie może żądać zapłaty za uczestnictwo w Przeglądzie, transmisje 

radiowe i telewizyjne, nagrania filmowe, czy sesje zdjęciowe. 

6. Załącznikiem do Regulaminu jest Karta zgłoszenia. 

7. Organizatorzy przygotowują spektakl, ale nie biorą udziału w Konkursie. 

 

 


