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Regulamin 

Otwartego Festiwalu Artystycznego „Scena dla Ciebie” 

 
Organizator: Miejsko- Gminny Ośrodek Promocji Kultury w Koziegłowach. 

 

I. Cel Festiwalu 

 

Celem Festiwalu jest przedstawienie dorobku Szkół i Placówek Kulturalno- Oświatowych 

w zakresie wychowania artystycznego. Stworzenie okazji do wymiany doświadczeń, 

konsultacji oraz wytyczenia dalszych perspektyw dla rozwoju Amatorskiego Ruchu 

Artystycznego w środowisku szkolnym. 

 

II. Warunki uczestnictwa 

 

Festiwal jest imprezą dla Amatorskich Zespołów działających na terenie Gminy     

Koziegłowy. 

Zespoły działają w następujących kategoriach: 

- zespoły teatralne, muzyczne, folklorystyczne, taneczne i wokalno- taneczne, soliści- 

wokaliści i duety wokalne 

- w Festiwalu nie mogą być prezentowane chóry. 

Podstawą uczestnictwa jest przygotowanie repertuaru wg kategorii i określonego czasu 

wykonawców zawartego w dalszej części regulaminu. 

Na przegląd zespoły przyjeżdżają i odjeżdżają na własny koszt. 

Przegląd ma charakter konkursowy. 

 

III. Termin 

 

Przegląd odbędzie się w Sali widowiskowej MGOPK w Koziegłowach, przy ul. Żareckiej 

28, w dniu 30.04.2015r. od godziny 8.00 

 

Przegląd ZESPOŁÓW MUZYCZNYCH (wokalnych, wokalno- instrumentalnych, 

instrumentalnych): 

      - Zespoły Muzyczne Szkół Podstawowych, 

      - Zespoły Muzyczne Gimnazjów, 

      - Zespoły Muzyczne Szkół Ponadgimnazjalnych 

      - Zespoły Muzyczne Dorośli 

      - Zespoły Muzyczne z Placówek Kulturalno- Oświatowych 

 

Czas prezentacji – 2 utwory (do 6 minut) 

Zespół ma maksymalnie 4 minuty na podłączenie i strojenie instrumentów. 

Teksty piosenek muszą być wykonywane w języku polskim. 
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Po każdym występie opiekun zespołu może spotkać się z komisją w celu omówienia występu 

zespołu. 

Kryteria oceny zespołów muzycznych: 

      - wartości wychowawcze, dobór repertuaru, technika wykonania, emisja głosu, dykcja,         

ogólny warsztat artystyczny. 

 

 Przegląd SOLISTÓW- WOKALISTÓW I DUETÓW WOKALNYCH: 

      - Wokaliści (soliści, duety) Szkół Podstawowych, 

      - Wokaliści (soliści, duety) Gimnazjów, 

      - Wokaliści (soliści, duety) ze Szkół Ponadgimnazjalnych 

      - Wokaliści (soliści, duety) Dorośli 

      - Wokaliści (soliści, duety) z Placówek Kulturalno- Oświatowych. 

Czas prezentacji- 2 utwory (do 6 minut) 

 

 Przegląd ZESPOŁÓW TEATRALNYCH (kabaret, zespół teatralny, teatr lalek, 

teatr ruchu): 

      - Teatr Szkół Podstawowych, 

      - Teatr Gimnazjum, 

      - Teatr Szkół Ponadgimnazjalnych  

      - Teatr Dorośli 

      - Teatr z innych Placówek Kulturalno- Oświatowych. 

Czas prezentacji- 1 utwór (do 15 minut). 

Zespół ma maksymalnie 5 minut na ustawienie i zniesienie scenografii. 

Po każdym spektaklu instruktor- opiekun zespołu może spotkać się z komisją w celu 

omówienia prezentowanej sztuki. 

 

Kryteria oceny zespołów teatralnych: 

       - wartości wychowawcza, dobór repertuaru, dykcja, emisja głosu, inscenizacja, 

scenografia, ruch sceniczny, ogólny wyraz artystyczny. 

 

 Przegląd ZESPOŁÓW TANECZNYCH ( miniatura taneczna, widowisko 

taneczne, inscenizacja taneczna, zespoły tańca towarzyskiego) WOKALANO- 

TANECZNE I FOLKLORYSTYCZNE: 

        - Zespoły Taneczne, Wokalno- Taneczne Szkół Podstawowych, 

        - Zespoły Taneczne, Wokalno- Taneczne Gimnazjum 

        - Zespoły Taneczne, Wokalno- Taneczne Szkół Ponadgimnazjalnych 

        - Zespoły Taneczne, Wokalno- Taneczne Dorośli 

        - Zespoły Taneczne, Wokalno- Taneczne z innych Placówek Kulturalno- Oświatowych, 

        - Zespoły Folklorystyczne. 

 

Czas prezentacji dla ZESPOŁÓW TANECZNYCH I WOKLANO- TANECZNYCH- 2 

układy (do 7 minut). 

 

Czas prezentacji ZESPOŁÓW FOLKLORYSTYCZNYCH – 1 układ (do 10 minut). 
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Instruktor- opiekun zespołu może spotkać się z komisją zaraz po występie w celu omówienia 

prezentacji. 

Kryteria oceny zespołów tanecznych, wokalno- tanecznych i folklorystycznych: 

          - wartości wychowawcze, dobór repertuaru, opracowanie choreograficzne, dobór 

muzyki, technika wykonania, dobór i estetyka kostiumów i rekwizytów, ogólny wyraz 

artystyczny. 

 

Potrzeby techniczne: 

Razem ze zgłoszeniem można określić potrzeby techniczne. 

 

Karty zgłoszeń należy przesłać do 23.04. 2015r. na adres: 

 

Miejsko- Gminny Ośrodek Promocji Kultury w Koziegłowach 

ul. Żarecka 28 

42-350 Koziegłowy 

 

Kontakt telefoniczny: 

Tel. 34/ 314 12 68 

 

Zespoły zgłoszone po 23.04.2015r.  nie wezmą udziału w przeglądzie. 

 

Jury powołuje organizator przeglądu. 

 

Nagrody: 

Najlepsze zespoły otrzymają dyplomy i statuetki. Uroczyste ogłoszenie wyników nastąpi w 

czasie Koncertu „Mamo, Tato co Ty na to!” organizowanego przez MGOPK  

w Koziegłowach w maju b.r. Podczas Koncertu publiczność wyłoni laureata nagrody 

specjalnej ufundowanej przez Burmistrza GiM Koziegłowy Jacka Ślęczkę.  


