
XX Przegląd Teatru Jednego Aktora

„Humor i satyra w poezji i prozie”

REGULAMIN 

I Organizator:

Polkowickie Centrum Animacji

II Cele Przeglądu:

1. Pobudzanie wrażliwości artystycznej w dziedzinie recytacji i sztuki aktorskiej.

2. Kształtowanie  kultury  żywego  słowa  oraz  doskonalenie  warsztatowych  umiejętności 

recytatorskich i aktorskich uczestników.

3. Konfrontacja umiejętności i warsztatu uczestników z opinią osób zawodowo zajmujących się 

teatrem.

III Zasady uczestnictwa:

1. Przegląd  skierowany  jest  do  osób  mieszkających  na  terenie  Związku  Gmin  Zagłębia 

Miedziowego i odbywa się w następujących kategoriach:

 klasy I-III szkół podstawowych,

 klasy IV-VI szkół podstawowych,

 szkoły gimnazjalne,

 szkoły ponadgimnazjalne.

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

z terenu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego. Do udziału w konkursie mogą zgłaszać się 

także osoby indywidualne, mieszkające na tym obszarze.

3. Szkoły, placówki kulturalno-oświatowe i domy kultury mogą zgłosić do udziału w Przeglądzie  

ograniczoną liczbę uczestników w poszczególnych kategoriach:

  klasy I-III - po 3 osoby, 

  klasy IV- VI i szkoły gimnazjalne - po 5 osób,

  klasy ponadgimnazjalne - po 8 osób.

4. Warunkiem  uczestnictwa  w  Przeglądzie  jest  dostarczenie  karty  zgłoszeniowej 

w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2016 r. pod adres:

Polkowickie Centrum Animacji

ul. Skalników 4

59-101 Polkowice

lub przesłanie jej faksem pod numer 76 746 88 11, bądź mailowo na adres: 

joanna.wegielska@pca.pl  

5. Dostarczenie  karty  zgłoszeniowej  jest  równoznaczne  z  akceptacją  warunków  regulaminu 

i zgodą na publikację danych osobowych uczestników.

6. Prezentacje  uczestników w poszczególnych kategoriach  odbędą się  do  22 kwietnia  2016 r. 

w Kinie, przy ul. Dąbrowskiego 1 w Polkowicach.

7. Informacje dotyczące godziny prezentacji poszczególnych uczestników zostaną   umieszczone 



8 kwietnia 2016 r. na stronie internetowej www.pca.pl.  Organizator nie będzie powiadamiał 

indywidualnie uczestników oraz opiekunów artystycznych o godzinie prezentacji. 

8. Zadaniem uczestnika Przeglądu jest prezentacja jednego tekstu w języku polskim o charakterze 

humorystycznym,  satyrycznym  lub  kabaretowym  (poezja,  proza,  monologi  kabaretowe, 

stand  up).  Dopuszcza  się  prezentacje  tekstów  własnych.  W  takim  przypadku  do  karty 

zgłoszeniowej  należy  dołączyć  tekst  utworu.  Forma  prezentacji  oraz  użyte  środki  wyrazu 

artystycznego powinny mieć charakter inscenizowanego monodramu. Dopuszcza się używanie 

rekwizytów, scenografii, wykorzystywanie muzyki, układów choreograficznych. 

Organizator  zapewnia:  odtwarzacz  CD,  podstawowe efekty  oświetleniowe,  stoliki,  wieszaki, 

krzesła. Inne rekwizyty uczestnicy powinni zapewnić sobie we własnym zakresie.

9. Czas  prezentacji  -  maksymalnie  10  min.  Organizator  i  Jury  zastrzegają  sobie  prawo 

do ewentualnego przerwania występu po znacznym przekroczeniu dopuszczalnego czasu.

IV Jury:

1. Prezentacje oceniać będzie Jury, w skład którego wejdą m.in. osoby zawodowo zajmujące się 

teatrem.

2. Decyzja Jury jest ostateczna.

V Kryteria oceny:

1.     Dobór  repertuaru  (uwzględnienie  wartości  artystycznych  utworu  oraz  dostosowanie 

go do wieku  i umiejętności uczestnika).

2. Interpretacja utworu.

3. Kultura słowa (dykcja oraz emisja głosu: tempo recytacji, modulacja, intonacja, akcentowanie).

4. Ogólny wyraz artystyczny.

VI Nagrody:

1. W każdej kategorii Jury może przyznać nagrody i/lub wyróżnienia.

2. Wśród wszystkich uczestników Jury może wyłonić zwycięzcę Grand Prix XX edycji Przeglądu 

Teatru Jednego Aktora.

3. Nagrody oraz  dyplomy należy odbierać  osobiście  lub poprzez opiekunów w dniu konkursu. 

Ostateczny termin odbioru nagród mija  6 maja 2016 r. Po tym terminie nagrody przechodzą 

na własność Organizatora.

VII Dodatkowe informacje:

1. Wyniki Przeglądu zostaną zamieszczone na stronie internetowe www.pca.pl 25 kwietnia 2016 r.

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

3. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.

4. 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/

