
Organizatorzy: 
Stowarzyszenie kultura.pl  

Regionalny Ośrodek Kultury 
w Częstochowie 

 
                                                 Patronat honorowy 
Polski Komitet Międzynarodowego Stowarzyszenia Wychowania przez Sztukę InSEA  

 

                                 REGULAMIN 
1. CELE: 
- promowanie „młodych talentów” w obszarach teatralnych i muzycznych  
  oraz młodzieży uzdolnionej lingwistycznie, 
- uwrażliwienie na piękny sposób posługiwania się językiem obcym, 
- zainteresowanie literaturą angielską i anglojęzyczną, klasyczną i współczesną, 
- zainteresowanie teatrem jako formą wyrazu artystycznego, 
- konfrontacja dokonań amatorskich grup teatralnych, 
- rozbudzanie i promowanie młodzieżowej aktywności muzycznej, 
- stworzenie szansy rozwoju artystycznego wśród młodzieży,  
- inspirowanie do rozwijania własnej twórczości w obszarach teatralnych  
  i muzycznych. 

2. UCZESTNICY: 

- zespoły teatralne: 

I. uczniowie gimnazjów 
II. uczniowie szkół ponadgimnazjalnych 

Tematyka prezentowanego repertuaru jest dowolna. Uczestnicy mają możliwość skorzystania 
z gotowego scenariusza w języku angielskim lub z własnego opracowania wybranego utworu 
literackiego w języku angielskim lub przetłumaczonego na język angielski  
- czas prezentowanych spektakli od 10 do 30 minut 

- soliści: 
  I. uczniowie gimnazjów  
  II. uczniowie szkół ponadgimnazjalnych  

Każdy uczestnik przygotowuje dwa dowolne utwory w języku angielskim   

(łączny czas do 8  minut), dopuszcza się podkłady muzyczne (półplayback).   
Nagrania dokonane na odpowiednim nośniku, w formacie audio, powinny być odpowiednio 
opisane    (wykonawca, tytuł utworu, czas nagrania) i dostarczone przed prezentacją  
do akustyka. 

 

3.  WARUNKI UCZESTNICTWA: 

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy wysłać do dnia  

13 listopada 2015r. drogą internetową  
/w formie załącznika WORD 97-2003/ lub na adres: 

Regionalny Ośrodek Kultury  
ul. Ogińskiego 13a,  42-200 Częstochowa;   tel.  34  324  46  51, 34 366 59 65, 

e-mail: rok@rok.czestochowa.pl, musial@rok.czestochowa.pl,  

              barton@rok.czestochowa.pl  
www.rok.czestochowa.pl  
 
W przypadku rezygnacji z udziału w Przeglądzie należy powiadomić 
organizatora najpóźniej 3 dni przed planowanym terminem Przeglądu. 

 
 4. TERMINY I MIEJSCE REALIZACJI PRZEGLĄDU: 
  

     przegląd i przesłuchania konkursowe odbędą się  Miejskim Domu Kultury, 
    ul. Łukasińskiego 50/68, 42-207 Częstochowa  w następujących terminach: 
    26 listopada 2015 r., godz. 10.00- prezentacje zespołów teatralnych  
                                                                z gimnazjów, 
                                        godz. 14.00- przesłuchania solistów z gimnazjów. 
    27 listopada 2015 r., godz. 10.00- prezentacje zespołów teatralnych  
                                                                ze szkół ponadgimnazjalnych, 
                                         godz. 14.00- przesłuchania solistów  
                                                                ze szkół ponadgimnazjalnych. 

    15 grudnia 2015 r., godz. 12.00 - uroczystość wręczenia nagród      

     laureatom oraz prezentacja wybranych, nagrodzonych spektakli  
     i solistów w Miejskim Domu Kultury w Częstochowie. 

   

   5. KRYTERIA OCENY: 

- dobór repertuaru, dostosowanie tekstów do wieku i możliwości  
  wykonawców, kompetencje lingwistyczne, 
- wartości literackie prezentowanego repertuaru, 
- styl i sposób interpretacji, użycie pozasłownych środków wyrazu i gestu 
  scenicznego, 
- scenografia, estetyka dobranych rekwizytów i kostiumów,  

  sprawność teatralna i reżyseria, 
- opracowanie muzyczne (akompaniament), 
- walory wykonawcze (intonacja, dykcja, emisja głosu, poczucie rytmu), 
- ogólny wyraz artystyczny, wartości artystyczne i wychowawcze  
Jury składać się będzie ze specjalistów w zakresie anglistyki, muzyki i teatru.
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