Regulamin
XII Gminnego Przeglądu Teatrów
Dziecięcych i Młodzieżowych
27 marca 2019 – przegląd
31 marca 2019 – finał
Organizatorem przeglądu jest Gminne Centrum Kultury
im. Heleny Wielobyckiej w Mrozach.
Konkurs jest skierowany do placówek oświatowych i kulturalnych
oraz osób indywidualnych z terenu gminy Mrozy, a także osób
uczestniczących w życiu kulturalnym GCK.
1. W

przeglądzie mogą brać udział zespoły teatralne: żywego planu,
dramatyczne, lalkowe, kabarety, teatry ruchu i inne, reprezentujące placówki
oświatowe oraz kulturalne z terenu gminy Mrozy.
Dopuszcza się zgłoszenia indywidualne podpisane przez rodzica/prawnego
opiekuna (w przypadku osób niepełnoletnich).
2. Liczba uczestników w zespole jest dowolna. Dopuszcza się również
monodramy. Maksymalny czas trwania przedstawienia: 20 min. Każdą
placówkę mogą reprezentować maksymalnie 2 grupy w każdej kategorii
wiekowej.
3. Tematyka spektaklu jest dowolna.
4. Podstawą zgłoszenia jest wypełnienie i dostarczenie do biura GCK do dnia
19 marca 2019 r. kompletu następujących dokumentów, stanowiących
załączniki do niniejszego regulaminu:
 karta zgłoszenia – można dostarczyć ją osobiście (do godz. 16.00),
pocztą lub na adres mailowy: koordynator.gckmrozy@gmail.com,
 zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych
z organizacją konkursu, podpisana przez każdego uczestnika/opiekuna
prawnego,
 zgoda na fotografowanie, wideofilmowanie występów i wykorzystywanie
materiałów w celach promocyjnych, podpisana przez każdego
uczestnika/opiekuna prawnego.
5. Podkład muzyczny w formie dźwiękowej należy dostarczyć osobiście
(do godz. 16.00) lub na adres mailowy: akustyk.gckmrozy@gmail.com
do 19 marca 2019 r. – decyduje data wpływu.
6. Przegląd odbędzie się 27 marca 2019 r. Komisja konkursowa powołana
przez organizatora przeglądu wyłoni laureatów. Dodatkowo wybrany przez
Komisję zespół wystąpi podczas Gminnego Dnia Teatru – 31 marca
2019 r. Poprzez udział w przeglądzie zespół zobowiązuje się do występu
w w/w dniu (w przypadku wytypowania przez Komisję).
7. Organizator zapewnia warunki sceniczne i obsługę techniczną zgodnie
z informacjami podanymi przez uczestników na kartach zgłoszenia w miarę
posiadanych możliwości technicznych.

8. Oceniając

uczestników konkursu Komisja będzie brała pod uwagę
następujące elementy (dostosowując ocenę do kategorii wiekowej):
 grę aktorską, jako wykorzystanie umiejętności technicznych do wyrażenia
emocji, a także dykcję i operowanie głosem,
 dostosowanie scenografii i strojów do treści przedstawienia,
 właściwy dobór ewentualnej oprawy muzycznej.
9. Komisja oceniać będzie w pięciu kategoriach wiekowych:
 przedszkola i klasy „0”,
 szkoły podstawowe (klasy I-III),
 szkoły podstawowe (klasy IV-VI),
 szkoły podstawowe (klasy VII-VIII) i gimnazja (klasy III),
 szkoły ponadgimnazjalne.
10. Wszystkie zespoły biorące udział w przeglądzie otrzymają dyplomy
uczestnictwa, a laureaci wybrani przez Komisję otrzymają nagrody oraz
statuetki ufundowane przez organizatora.
11. Korzystanie z mikrofonów w trakcie przedstawienia jest niedozwolone.
Wyjątkiem może być sytuacja, w której konieczność użycia mikrofonu
spowodowana jest zapisem w scenariuszu sztuki.
12. Koszty przejazdu na przegląd oraz Gminny Dzień Teatru pokrywa instytucja
patronująca danemu zespołowi.
13. Informacja o kolejności występów zostanie umieszczona na stronie
www.kulturalmemrozy.pl 22 marca 2019 r.
14. Sprawy sporne oraz nieujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga dyrektor
Gminnego Centrum Kultury w Mrozach.

Więcej informacji w biurze GCK:
ul. A. Mickiewicza 22, 05-320 Mrozy
tel. 25 75 74 479
mail:
koordynator.gckmrozy@gmail.com
www.kulturalnemrozy.pl

