REGULAMIN
VI POWIATOWEGO PRZEGLĄDU MAŁYCH FORM TEATRALNYCH
I. Postanowienia ogólne.
Dyrekcja szkoły wraz z gronem pedagogicznym ogłasza przegląd małych form teatralnych dla
uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.
II. Cele przeglądu:
1. Inspirowanie środowiska szkolnego do działań poprzez formy teatralne.
2. Propagowanie działań teatralnych jako formy pozytywnego spędzania wolnego czasu, aktywnej realizacji samego siebie oraz sposobu efektywnej pracy w grupie.
3. Promowanie wśród dzieci i młodzieży zachowań wyrażających empatię, koleżeństwo,
współpracę, dobrą komunikację, pomoc i wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka.
4. Konfrontacja i doskonalenie różnych form teatru amatorskiego.
III.Uczestnicy:
Konkurs przeprowadzony zostanie dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.
Grupy wiekowe:
- 9 lat do 12 lat – I grupa
- 13 lat do 16 lat – II grupa
IV. Warunki uczestnictwa:
1. Prosimy o przygotowanie małej formy teatralnej o dowolnej tematyce.
2. Dopuszcza się możliwość wykorzystania:
a) scenariusza własnego
b) scenariusza zmodyfikowanego
c) scenariusza gotowego.
3. Czas trwania spektaklu - maksymalnie 20 minut.
4. Scenografia, kostiumy i inne rekwizyty – dowolne, przygotowane we własnym zakresie.
5. Forma teatralna - dowolna.
6. Liczba uczestników - maksymalnie 11 osób.
V. Termin i organizacja konkursu:
Organizator przewiduje termin przeglądu na 11.05.2018r.
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przesłanie pisemnego/fax lub drogą elektroniczną
zgłoszenia na formularzu „Zgłoszenie szkoły do udziału w VI Powiatowym Przeglądzie Małych
Form Teatralnych” na adres: Szkoła Podstawowa nr 1 w Krupskim Młynie, ul.
Dąbrowskiego
2,
42-693
Krupski
Młyn;
tel/fax
32-285-70-27;
mail: sp1krupski@gmail.com
Termin zgłoszeń: do 07.05.2018 r.
VI. Kryteria oceny formy teatralnej.
Formę teatralną oceniać będzie profesjonalne jury. Oceny dokonywane będą według
następujących kryteriów:
1) sposób przekazania treści, forma, pomysłowość,
2) walory artystyczne – teatralne.
Dla zwycięzców – zdobywców I, II i III miejsca - przewidziane zostały nagrody oraz dyplomy.
Jednocześnie zastrzegamy prawo jury do podjęcia decyzji o innym podziale nagród.
VII. Ustalenia końcowe.
1. Organizator nie refunduje kosztów dojazdów na przegląd.
2. Zgłoszenie udziału w przeglądzie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie
danych osobowych do celów organizacyjnych oraz zgody na nieodpłatne prawo do rejestracji
prezentacji dowolną techniką zapisu i na publikację wizerunku (zdjęć i nagrań wykonanych podczas

imprezy) do celów edukacyjnych i popularyzatorskich w materiałach promocyjnych, prasie
lokalnej, na stronie internetowej szkoły.
3. W związku z ograniczeniami lokalowymi organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ustalenia
limitu ilości zespołów biorących udział w przeglądzie. Ważna jest kolejność zgłoszeń.
Załącznik:
 formularz zgłoszeniowy

