REGULAMIN
IV POWIATOWEGO KONKURSU TEATRALNEGO
„Gimnazjalne Spotkania Teatralne”
„Życie to jest teatr- mówisz , ciągle opowiadasz.
Życie to jest tylko kolorowa maskarada.
Wszystko to zabawa, wszystko to jest jedna gra.”
E. Stachura
I. Postanowienia ogólne
1. Gimnazjum nr 2 im. Janusza Korczaka w Rzeszowie w roku szkolnym 2016/2017 ogłasza
IV edycję konkursu teatralnego obejmującego prezentację małej formy teatralnej, kabaretu
i monodramu.
2. Patronat nad przeglądem sprawują:
 Prezydent Miasta Rzeszowa
 Podkarpacki Kurator Oświaty
3. Konkurs ma dać szansę młodym ludziom na wyrażenie tego, w jaki sposób postrzegają
współczesny świat, z jakimi problemami się spotykają i jakimi wartościami kierują się
w życiu.
4. Mottem przewodnim tegorocznej edycji jest hasło: „Dziwny jest ten świat….”
II. Cele konkursu
 kształtowanie postaw twórczych, rozwijanie wyobraźni i wrażliwości u młodzieży
gimnazjalnej,
 inspirowanie środowiska szkolnego do działań artystycznych,
 budzenie zainteresowania różnymi formami teatralnymi i pracą aktora,
 zachęcanie do aktywnego uczestniczenia w życiu społecznym i kulturalnym,
 kształtowanie postawy zdrowej rywalizacji wśród uczniów.
III. Uczestnicy
 uczniowie szkół gimnazjalnych z terenu powiatu rzeszowskiego,
 zespoły/grupy teatralne nie mogą liczyć więcej niż 10 osób,
 z każdej szkoły można wytypować po 1 zespole w kategoriach: mała forma teatralna,
kabaret, monodram.
IV. Zakres tematyczny przeglądu
1. Uczniowie/nauczyciele przygotowują autorskie scenariusze inscenizacji teatralnych
związane z tematyką konkursu.
2. Dopuszczalne jest korzystanie z gotowych scenariuszy, bądź też ich adaptacja, przy czym
należy podać autora oraz tytuł gotowego/adaptowanego scenariusza.
3. Czas prezentacji nie może przekroczyć 15 min.
4. Grupa teatralna nie może liczyć więcej niż 10 osób.
5. Scenografia, kostiumy i inne rekwizyty – dowolnie przygotowane we własnym zakresie.
6. Na przeglądzie można prezentować spektakle: mała forma teatralna, kabaret,
monodram.

V. Warunki uczestnictwa
1. Warunkiem przystąpienia szkoły do konkursu jest przesłanie pisemnego zgłoszenia na
formularzu Zgłoszenie uczestnictwa w Powiatowym Konkursie Teatralnym. Ostateczny
termin nadsyłania zgłoszeń – 2 marca 2017 r.
2. Forma przebiegu przeglądu jest uzależniona od liczby przystępujących do konkursu szkół
i możliwości organizacyjnych szkoły.
3. Zgłoszenie do udziału w Konkursie oznacza, że wszyscy członkowie zgłaszanej Grupy
wyrażają zgodę na publiczne ujawnienie swoich imion i nazwisk (ewentualnie innych
danych) na stronie internetowej Gimnazjum nr 2 w Rzeszowie, na portalu Facebook oraz
w innych portalach internetowych i massmediach współpracujących z Organizatorem.
4. W przypadku osób niepełnoletnich, zgoda o której mowa w punkcie trzecim, powinna
zostać wyrażona pisemnie przez prawnych opiekunów tych osób.
5. Poprzez zgłoszenie do Konkursu członkowie Grupy wyrażają zgodę na wykorzystanie
swojego wizerunku i/lub głosu w materiałach graficznych i audiowizualnych sporządzonych
przez Organizatora podczas trwania konkursu, finału konkursu. Materiały te będą
wykorzystywane do promocji konkursu w roku jego odbycia jak też w latach następnych.
6. Termin przeglądu – 07 kwietnia 2017 r.
Gimnazjum nr 2 w Rzeszowie, ul. Chopina 13,
sala nr 11-12
VI. Kryteria oceny:









dobór repertuaru do możliwości wykonawców,
zgodność treści przedstawień z tematyką konkursu,
aktualność treści i wnikliwość obserwacji rzeczywistości,
forma i pomysłowość wykonania,
kultura słowa,
ruch sceniczny,
celowość użycia kostiumów, scenografii, muzyki,
oryginalność pomysłu.

VII. Nagrody
Nagrody ufundowane przez sponsorów zostaną przyznane:
 za zajęcie I, II, III miejsca w każdej kategorii,
 wyróżnienie za szczególne walory artystyczne,
 za najlepszy scenariusz,
 dla najlepszego aktora
Dla każdego uczestnika i opiekuna przewidziano dyplomy za udział w konkursie.
Koszty dojazdu na przegląd nie są refundowane przez organizatorów.
Załączniki:
 Zgłoszenie szkoły do udziału w konkursie,
 Zgoda przedstawiciela ustawowego uczestnika niepełnoletniego.

