


Regulamin XV Przegl¹du Teatrów Dzieciêcych „Scenka”

1. Celem Przegl¹du jest:

  - prezentacja dorobku artystycznego amatorskich teatrów dzieciêcych,  

  - poszukiwanie nowych form  pracy artystycznej i wychowawczej z zespo³ami

    dzieciêcymi, 

  - rozwijanie twórczej wyobraŸni dzieci, 

  - stworzenie mo¿liwoœci wymiany doœwiadczeñ dla instruktorów, pedagogów

    i animatorów kultury.

2. Przegl¹d adresowany jest do dzieci w wieku od 4-14 lat.

3. Uczestnicy konkursu wystêpuj¹ w dowolnej formie widowiska scenicznego

    (teatr: dramatyczny, lalek, jednego aktora, cieni, pantomimy, plastyczny

    muzyczny, itd.), w 3 kategoriach wiekowych:

  -  4-6 lat

  -  7-10 lat

  - 11-14 lat

4. Uczestników oceniaæ bêdzie jury, które przy ocenie wystêpów weŸmie pod        

    uwagê nastêpuj¹ce kryteria: autentyzm prezentacji, dobór repertuaru, dykcjê

    i emisjê g³osu, ruch sceniczny, scenografiê, wartoœci dydaktyczne, ogólny wyraz   

    artystyczny.

    Organizator przewiduje mo¿liwoœæ konsultacji z jurorami w przerwach miêdzy

    spektaklami.

 5. Nagrody: Przewiduje siê przyznanie trzech pierwszych miejsc w ka¿dej                       

     kategorii wiekowej, jednak  ostateczna decyzja o iloœci przyznanych nagród  

     nale¿eæ bêdzie do Jury.

     Jury przyzna tak¿e nagrodê “Scenoludka”- dla najlepszego m³odego aktora.

     Laureaci otrzymaj¹ nagrody finansowe.

     Ka¿dy zespó³ otrzyma dyplom uczestnictwa. 

     Zwyciêzcy zostan¹ telefonicznie poinformowani przez Organizatora o wynikach 

     Przegl¹du.

 6. Udzia³ w Przegl¹dzie nale¿y zg³aszaæ listownie lub e-mailem- wysy³aj¹c

    czytelnie wype³nion¹ kartê zg³oszenia na adres: 

    Industrialne Centrum Kultury

    w Rybniku-Niewiadomiu 

    ul. Moœcickiego 15

    44-273 Rybnik 

    tel. /32/ 42 13 755, 43 31 365

    e-mail: niewiadom5@op.pl

     Planowana wartoœæ nagród: 3 000 z³. 

    Ka¿dy wykonawca/ zespó³ musi przes³aæ osobne zg³oszenie.

    Wzór karty zg³oszenia dostêpny jest na stronie www.ick.rybnik.pl

7. Termin i miejsce Przegl¹du:

    21 marca 2018r. od godz. 9:00
    Industrialne Centrum Kultury 

    w Rybniku-Niewiadomiu   

    ul. Moœcickiego 15, Rybnik  

    (by³y Dom Kultury) 

 8. Termin przyjmowania zg³oszeñ up³ywa 14.03.2018r. (decyduje data wp³ywu                  

    zg³oszenia). Informacja o kolejnoœci wystêpów i czasowym przebiegu konkursu     

    zostanie zamieszczona 16.03.2018r. na stronie internetowej www.ick.rybnik.pl

9. Op³ata konkursowa wynosi 30 z³ za zespó³ i nale¿y j¹ uiœciæ w kasie ICK

    (mo¿liwoœæ wp³aty w dniu imprezy) lub przelewem na konto PKO BP

    79 1020 2472 0000 6302 0499 0836 do 14 marca 2018 r.

10.Placówki zg³aszaj¹ce zespo³y do udzia³u w Przegl¹dzie wyra¿aj¹ zgodê

     na rejestracjê spektakli lub ich fragmentów na wspó³czeœnie dostêpne

     noœniki obrazu i dŸwiêku oraz na ich wykorzystanie przez Organizatora.

11.Uczestnictwo w Przegl¹dzie jest jednoznaczne z udzieleniem zgody 

     na wykorzystanie wizerunku uczestników w celach promocyjnych

     i informacyjnych imprezy.

12.Og³oszenie wyników odbêdzie siê 23 marca 2018r. o godz. 10.30 

     podczas  uroczystej Gali

    Program: 

    - og³oszenie wyników, wrêczenie dyplomów i nagród

    -spektakl Teatru Na Walizkach z Wroc³awia pt. "Galimatias"

    (to wybuchowa mieszanka teatru komedii dla dzieci. Zobaczymy perypetie ze              

    z³oœliw¹ much¹ oraz pokaz krêcenia olbrzymich rzeŸb balonowych!) 

Imprezy towarzysz¹ce

24 marca 2018, godz. 18.00- spektakl dla doros³ych pt. 

"Wieczór bardzo komediowy" w wykonaniu Teatru Na Walizkach z Wroc³awia 

od 12 marca do 12 kwietnia 2018r.- wystawa pt.

"Stra¿nik bajek" Dariusza Miliñskiego- artysty plastyka, który uczestniczy³ 

w ponad 200 wystawach indywidualnych i ponad 100 zbiorowych, m.in 

w Polsce, Niemczech, Francji i USA. Zdoby³ wiele nagród i wyró¿nieñ. 

Jest za³o¿ycielem grupy artystycznej "P³awna 9".



Dane wykonawcy/ zespo³u:

1. Imiê i nazwisko wykonawcy/ nazwa zespo³u:

...........................................................................................................
2. Nazwa placówki:

...........................................................................................................
3. Adres i e-mail placówki:

...........................................................................................................
4. Nr telefonu placówki:

...........................................................................................................
5. Wiek uczestnika/ uczestników:

...........................................................................................................
6. Imiê, nazwisko oraz tel. kontaktowy opiekuna zespo³u:

...........................................................................................................

7. Dane do faktury:

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

.............................................................................................................
8. P³atnoœæ gotówk¹/ przelewem*

*niew³aœciwe skreœliæ

Informacje dotycz¹ce spektaklu:

1. Tytu³:

....................................................................................................

- autor tekstu:..............................................................................

- re¿yseria:..................................................................................

- muzyka:.....................................................................................

- scenografia:...............................................................................

2. Liczba wykonawców:

....................................................................................................

3. Czas wystêpu:

....................................................................................................

4. Potrzeby techniczne (wymiary sceny: 6m x 5m )

....................................................................................................

5. Czas potrzebny na monta¿ scenografii...................................

6. Czas potrzebny na demonta¿ scenografii...............................
    (³¹czny czas na monta¿ i demonta¿ nie mo¿e przekroczyæ 15 min.)

7. Zapozna³am/em siê z Regulaminem XV Przegl¹du Teatrów Dzieciêcych     
    „Scenka”.  
                                            
                                                    .........................................................
                                                                  Podpis opiekuna zespo³u

Karta zg³oszenia do udzia³u 

w XV Przegl¹dzie Teatrów Dzieciêcych „Scenka”


