
REGULAMIN POWIATOWYCH PREZENTACJI
TEATRÓW DZIECI I MŁODZIEŻY

WIERUSZÓW 2019

I. Założenia organizacyjne

1. Prezentacje Teatrów Dzieci i Młodzieży odbędą się w sali Wieruszowskiego Domu
    Kultury w terminie: 26 kwietnia 2019r.
2. Prezentacje będą odbywały się w sposób następujący: w pierwszym dniu zgłoszone
    do konkursu grupy teatralne zaprezentują się na scenie WDK, zostaną ocenione 
     i nagrodzone. W drugim ew. trzecim dniu odbędą się dwugodzinne warsztaty dla 
     każdej grupy teatralnej (która zgłosi chęć uczestnictwa) z reżyserem teatralnym    
     uczestniczącym w obradach jury.
3. W prezentacjach biorą udział zespoły z terenu powiatu wieruszowskiego:
    ze szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadpodstawowych, klubów, 
    domów i ośrodków kultury, a także grupy działające samodzielnie, 
    będą występować w kategoriach:
    - szkoły podstawowe
    - szkoły gimnazjalne
    - szkoły ponadgimnazjalne 
4. Czas trwania programu nie powinien przekroczyć 30 minut.
5. Przedstawiana sztuka teatralna jest wykonywana bez wzmacniania głosu aktorów.

II. Założenia programowe

1. Prezentacje są imprezą otwartą.
2. W Prezentacjach mogą uczestniczyć zespoły, uprawiające różnorodne formy
    teatralne:
- inscenizacje dramatyczne
- adaptacje prozy i publicystyki
- teatry poezji
- widowiska słowno-muzyczne
- teatry ruchu i muzyki
- teatry jednego aktora
- teatry lalkowe
- kabarety 
- inne formy
3. Przy doborze repertuaru i jego opracowaniu teatralnym, (tworzenie scenariusza,    

scenografia, reżyseria, oprawa muzyczna, ruch sceniczny) należy kierować się  
wysokimi walorami artystycznymi i wychowawczymi utworów, możliwością  



wniesienia własnej inwencji kreatywnej oraz predyspozycjami wykonawczymi 
zespołów.

III. Ocena

   1. Prezentacje grup teatralnych oceniać będzie Komisja Konkursowa.
   2. Komisja oceni według następujących kryteriów:
       - dobór repertuaru
       - reżyseria
       - oprawa scenograficzna
       - kultura słowa
       - opracowanie muzyczne
   3. Zespoły będą oceniane w kategoriach, w jakich dokonały zgłoszenia.
   4. Komisja konkursowa może wyróżnić zespoły za całokształt prezentacji, 
        poszczególne elementy widowiska, lub wyróżniającego się aktora.

IV. Cele Prezentacji

1. Kształtowanie i rozwijanie wśród dzieci i młodzieży zainteresowań kulturą teatralną
    oraz stworzenie warunków do aktywnego uczestnictwa w procesie wychowania 
    przez sztukę. 
2. Dokonanie przeglądu dorobku artystycznego teatru amatorskiego naszego regionu.
3. Umożliwienie instruktorom i członkom zespołów wymiany doświadczeń 
    i poszukiwań nowych form rozwiązań artystycznych.

V Nagrody i wyróżnienia

   W każdej kategorii wiekowej laureatom będą przyznane nagrody i wyróżnienia
   ufundowane przez Gminę Wieruszów, Starostwo Powiatowe oraz Wieruszowski Dom
   Kultury.
   

VI Warunki finansowe

1. Koszty przejazdu zespołów pokrywają jednostki macierzyste.
2. Uczestnictwo w prezentacjach jest bezpłatne.
3. Organizatorzy zapewniają uczestnikom jeden posiłek.

VII. Uwagi końcowe

1. Zespoły powinny przyjechać pod opieką wychowawców. 
2. Organizatorzy gwarantują oświetlenie i sprzęt nagłaśniający.
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