REGULAMIN III PRZEGLADU TEATRÓW SZKOLNYCH
KOLUSZKI 2017
Celem Przeglądu jest:
• Prezentacja dorobku artystycznego amatorskich
teatrów młodzieżowych,
• Wymiana doświadczeń pomiędzy zespołami
i animatorami teatralnymi,
• Wzbogacenie osobowości młodego człowieka przez
edukacje teatralną,
• Wskazanie na pozytywne idee, zasady moralne
oraz zachowania prozdrowotne.
2. Tematyka przedstawień powinna dotyczyć wartości
wychowawczych i edukacyjnych.
3. W Przeglądzie można wystawić wszystkie formy teatralne.
4. Każdy zespół wystawia tylko jeden spektakl w oparciu
o własne elementy scenografii.
5. Czas prezentacji nie powinien przekraczać 25 minut.
6. Warunkiem uczestnictwa w Przeglądzie jest nadesłania
KARTY ZGŁOSZENIA do dnia 10 kwietnia 2017r. drogą
mailowa lub pocztową.
7. O harmonogramie występów zostaną powiadomieni wszyscy
uczestnicy Przeglądu.
8. Jury oceniać będzie w szczególności:
• Dobór repertuaru,
• Inscenizację,
• Środki wyrazu artystycznego (słowo, ruch, kostium,
muzyka i inne).
9. Jury decyduje o przyznaniu uczestnikom nagród
i wyróżnień, które zostaną wręczone na Gali Przeglądu
16 maja 2017 r.
10. Decyzja Jury jest ostateczna.
11. Laureaci otrzymują nagrody od organizatora
oraz sponsorów.
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12. Zgłoszenie

udziału w konkursie jest równoznaczne

z wyrażeniem zgody na nieodpłatne prawo do zapisu
występu dowolną techniką, przetwarzanie (także danych
osobowych) i wykorzystywanie zapisanego materiału
do celów edukacyjnych i popularyzatorskich.
13. Nadesłanie KARTY ZGŁOSZENIA jest równoznaczne z
akceptacja niniejszego Regulaminu.
14. Gala Przeglądu planowana jest na 16 maja 2017 r.
INFORMACJE DODATKOWE:
• Kategorie (wiekowe, rodzajowe) zostaną ustalone w
zależności od zgłoszeń.
• Wymiary sceny 8 m na 6 m, scena nie posiada
elementów przeznaczonych do instalacji scenografii,
• Instalacja i demontaż scenografii nie może przekraczać
10 minut,
• Zespołom zostaną udostępnione mikrofony
pojemnościowe i oświetlenie,
• Uczestnicy nie mogą korzystać ze swojego sprzętu
nagłaśniającego,
• Organizator nie pobiera akredytacji ani opłat
wpisowych i nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt
elektroniczny i elementy scenografii uczestników
Przeglądu,
• Przeprowadzenie próby przedstawienia jest możliwe po
wcześniejszym ustaleniu godziny z MOK-iem
(tel. 44 714 58 80)
Powyższy REGULAMIN i KARTA ZGŁOSZENIA znajdują
się na stronie internetowej Gimnazjum nr 2

