
REGULAMIN
XX Przeglądu Teatralnego "KURTYNA"

Organizator: Polkowickie Centrum Animacji

I Cele Przeglądu:

 Promocja  teatru  jako  dynamicznego  narzędzia  do  kształtowania  u  dzieci  i  młodzieży

umiejętności kluczowych (ekspresji mowy, posługiwania się językiem ojczystym, twórczej

pracy w zespole).

  Prezentacja dziecięcych i młodzieżowych  teatralnych  zespołów amatorskich. 

 Pobudzanie wrażliwości artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej. 

II Zasady uczestnictwa:

1.  Uczestników  Przeglądu  mogą  zgłaszać:  szkoły,  placówki  kulturalno-oświatowe,  domy

kultury z terenu Gminy Polkowice.

2.  Warunkiem uczestnictwa  w prezentacjach  jest  dostarczenie  poprawnie  wypełnionej  karty

zgłoszeniowej w nieprzekraczalnym terminie do  1 kwietnia 2016 r. pod adres:

     Polkowickie Centrum Animacji

     ul. Skalników 4, 59-101 Polkowice

     lub przesłać faxem na nr  76 746 88 11.

3.  Przegląd zostanie rozstrzygnięty w czterech kategoriach wiekowych:

 grupy przedszkolne i klasy I

 klasy II-III,

 klasy IV-VI,

 klasy gimnazjalne. 

4.  Zespoły teatralne mogą wybrać jedną z następujących form teatralnych:

 spektakl lalkowy, 

 teatr żywego planu, 

 teatr żywego planu, wykorzystujący techniki animacji jako uzupełnienie żywego planu. 

5. Czas trwania przedstawienia nie może przekraczać 20 minut.

6. Prezentacje zespołów w poszczególnych kategoriach odbędą się 26 i 27 kwietnia 2016 r. 

w Kinie,  przy ul.  Dąbrowskiego 1 w Polkowicach (w przypadku małej liczby zgłoszeń

istnieje możliwość prezentacji tylko w dniu 26 kwietnia).

7. Organizator zapewnia: odtwarzacz CD, podstawowe efekty oświetleniowe, stolik, wieszak,

krzesła.  Inne  rekwizyty  oraz  elementy  scenografii  uczestnicy  powinni  zapewnić  sobie

we własnym zakresie.

8. Zespół  nie  może  zgłosić  do  Przeglądu  przedstawienia,  za  które  został  nagrodzony  lub

wyróżniony w poprzednich latach.



III Kryteria oceny:

 Dobór  repertuaru uwzględniający wiek i  możliwości wykonawców.

 Kreatywność w doborze środków wyrazu artystycznego.

 Gra aktorska.

 Ogólny wyraz artystyczny. 

IV Jury:

 Przedstawienia oceniać będzie Jury powołane przez Organizatora.

 Decyzja Jury jest ostateczna.

V Nagrody:

 W każdej kategorii wiekowej Jury może przyznać nagrody i wyróżnienia.

 Wszystkie grupy oraz ich opiekunowie otrzymają pamiątkowe dyplomy.

 Nagrody oraz dyplomy należy odebrać w dniu konkursu lub poprzez opiekunów do dnia

11 maja 2016 r.  Po tym terminie nagrody przechodzą na własność Organizatora.

VI Dodatkowe informacje:

1. Informacje  dotyczące  godziny  prezentacji  poszczególnych  grup  teatralnych  zostaną

umieszczone 8 kwietnia 2016 r. na stronie internetowej www.pca.pl.

Organizator  nie  będzie  powiadamiał  indywidualnie  uczestników  oraz  opiekunów

artystycznych o godzinie prezentacji.

2. Wyniki Przeglądu zostaną umieszczone na stronie internetowej www.pca.pl  27  kwietnia

2016 r.

3. Przyjazd uczestników odbywa się na koszt własny lub instytucji delegującej.

4. Dostarczenie zgłoszenia udziału w Przeglądzie jest równoznaczne z akceptacją warunków

regulaminu i zgodą na publikację danych osobowych członków i opiekunów poszczególnych

zespołów.

5.  Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

6.  Szczegółowych  informacji  udziela  koordynator  konkursu  p.  Joanna  Węgielska,

e-mail: joanna.wegielska@pca.pl, nr tel.  76 746 88 18.

Serdecznie zapraszamy!

http://www.pca.pl/

