REGULAMIN
II REJONOWEGO PRZEGLĄDU TEATRU JEDNEGO AKTORA
„WITAJCIE NA MOJEJ SCENIE”
1. Regulamin kierowany jest do nauczycieli, instruktorów oraz wszystkich zainteresowanych
rozwijaniem zdolności aktorskich u dzieci.
2. Cele przeglądu:
 Inspirowanie aktywności twórczej dzieci;
 Rozwijanie zainteresowań literaturą polskich autorów;
 Stworzenie możliwości prezentacji uzdolnionej młodzieży;
 Upowszechnianie inicjatyw twórczych;
 Możliwość autokreacji artystycznej;
 Konfrontacja dorobku artystycznego różnych placówek oraz stworzenie możliwości
wymiany doświadczeń ich animatorów;
 Kształtowanie i rozwijanie zainteresowań młodzieży kulturą teatralną.
3. Uczestnicy: uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
4. Kategorie wiekowe:
 kategoria I: szkoły podstawowe klasy: IV-VI
 kategoria II: szkoły podstawowe klasy: VII-VIII oraz klasy III szkół gimnazjalnych
 kategoria III: szkoły ponadgimnazjalne
5. Forma imprezy: konkurs.
6. Zasięg: rejon
7. Prezentacje mają formę teatru jednego aktora (konieczne są elementy teatralne np. ruch
sceniczny, mimika, gest, kostium, scenografia, rekwizyt, itp.). Nie należy mylić tego
konkursu z konkursem recytatorskim.
8. Forma teatralna – dowolna (np. kabaret, pantomima, przedstawienie lalkowe,
przedstawienie aktorskie )
9. Każdą placówkę może reprezentować dowolna liczba uczestników
10. Każdy uczestnik prezentuje spektakl, którego czas nie przekracza 10 minut.
11. Karty zgłoszeń należy dostarczyć na adres organizatora.
12. Organizator:
Młodzieżowy Dom Kultury
ul. KEN 6a, Lubin 59-300
tel. 76/8478664 fax: 76/8478665
13. Termin składania zgłoszeń: do 9 listopada 2018r. Po terminie zgłoszeń nie
przyjmujemy!
14. Termin przeglądu:
 24.11.2018r. od godz. 10.00
15. Miejsce: MDK w Lubinie, sala widowiskowa
16. Informacje dodatkowe:
 Organizator zapewnia podstawowy sprzęt do odtwarzania tła muzycznego (odtwarzacz
CD).
 Przypominamy, że jest to przegląd teatru jednego aktora, w związku z czym do konkursu
nie dopuszczone zostaną przedstawienia grupowe.
 Prosimy o dokładne i czytelne wypełnianie karty zgłoszeń oraz podanie pełnych imion i
nazwisk autorów wykonywanych tekstów i scenariuszy.
 Nadesłanie kart zgłoszeń na konkurs jest równoznaczne z uznaniem warunków
niniejszego regulaminu, zgodą na publikowanie danych osobowych uczestników oraz
opiekunów w mediach i materiałach dotyczących przeglądu.

Załącznik 1

KARTA ZGŁOSZENIA
na II REJONOWY PRZEGLĄD TEATRU JEDNEGO AKTORA
pt. „WITAJCIE NA MOJEJ SCENIE”
1. Imię i nazwisko uczestnika:
....................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………
2. Nazwa i adres placówki lub szkoły:
...................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………...
3. Kategoria wiekowa: ……………………………………………………………..
4. Tytuł spektaklu:
....................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………
5. Autor scenariusza
....................................................................................................................................
6. Źródła literackie (jeśli istnieją)
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
7. Forma (właściwe podkreślić):
a) kabaret
b) pantomima
c) spektakl lalkowy

d) przedstawienie aktorskie
e) inne, jakie?.......................................
..........................................................

8. Imię i nazwisko opiekuna artystycznego
....................................................................................................................................
9. Czas trwania spektaklu:..............................................
10. Uwagi opiekuna: ..................................................................................................
....................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………

Załącznik 2

OŚWIADCZENIE

Wyrażam zgodę na przetwarzanie wizerunku i danych osobowych mojego dziecka
(imię i nazwisko):
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Dla potrzeb promocyjnych konkursu „Witajcie na mojej scenie”
Podpis rodzica/ prawnego opiekuna: ………………………………………………………

