VI Przegląd Teatrów Dziecięcych - Teatralka - Siedlec 2020
REGULAMIN
Gminny Ośrodek Kultury w Siedlcu zaprasza do udziału w VI Przeglądzie Teatrów Dziecięcych
Teatralka – Siedlec 2020, który odbędzie się 28 i 29 kwietnia 2020 roku w sali widowiskowej GOK
Siedlec.
ORGANIZATORZY
Gminny Ośrodek Kultury w Siedlcu






Rozwijanie aktywności twórczej i przygotowanie do świadomego uczestnictwa w życiu
kulturalnym;
Prezentacja dorobku artystycznego amatorskich teatrów dziecięcych;
Inspirowanie instruktorów do teatralnych prób wyzwalających twórczą postawę dzieci;
Inspirowanie do poszukiwań nowych form pracy artystycznej i wychowawczej wśród
zespołów dziecięcych;
Stworzenie możliwości wymiany doświadczeń w pracy artystycznej i wychowawczej.

WARUNKI UCZESTNICTWA

















Przegląd przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym (od I do VIII klasy szkoły
podstawowej),
Do udziału w spotkaniach zapraszamy teatry działające w szkołach, domach kultury oraz
w innych instytucjach zajmujących się edukacją teatralną dzieci i młodzieży, skupiające
uczniów szkół podstawowych,
Teatry będą startować w trzech kategoriach:
 Teatr Mały
(klasy I – III)
 Teatr Średni (klasy IV - VI)
 Teatr Duży
(klasy VII - VIII)
W przeglądzie uczestniczą teatry prezentujące różnorodne formy teatralne, np. teatr
inscenizacyjny, poetycki, dramatyczny, publicystyczny, plastyczny, kabaretowy, słownomuzyczny, pantomimiczny, lalkowy itp.
Podstawą wzięcia udziału w Przeglądzie jest przesłanie na adres Gminnego Ośrodka Kultury
w Siedlcu do dnia 15 kwietnia 2020 r. wypełnionej Karty Zgłoszenia Udziału, jak i Listy
Aktorów,
Wypełnioną Kartę Zgłoszenia Udziału jak i Listę Aktorów można przesłać na podany niżej
adres mailowy, pocztą lub dostarczyć osobiście.
Prezentacje teatrów odbędą się:
 28 kwietnia 2020 r. grupy teatralne z kategorii Teatr Mały – godz. 10:00
 29 kwietnia 2020 r. grupy teatralne z kategorii Teatr Średni i Teatr Duży – godz.
10.00
O przynależności zespołu do danej kategorii decyduje większość wiekowa uczestników
w zespole
Przesłuchania spektakli odbywać się będą w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury
w Siedlcu.
Program teatru nie powinien przekraczać 30 minut, a czas przygotowania nie powinien
przekraczać 10 minut.
Program występu nie może zawierać wulgaryzmów.
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O kolejności wystąpień teatrów decyduje Organizator Przeglądu.
Organizator zapewnia występującym teatrom obsługę techniczną (nagłośnienie
i oświetlenie).
Aktorzy na scenie nie mogą korzystać z mikrofonów. Mikrofony udostępniane będą jedynie
w przypadku śpiewania piosenek
Przegląd nie obejmuje monodramów
Zespoły biorące udział w Przeglądzie dojeżdżają na koszt własny.
Z każdym zespołem, poza instruktorem (kierownikiem artystycznym), winien być obecny na
przeglądzie opiekun - wychowawca, odpowiedzialny za grupę pod względem organizacyjnym
i wychowawczym.

RADA ARTYSTYCZNA








W skład Rady Artystycznej wchodzą osoby wybrane przez Organizatora Przeglądu.
Rada Artystyczna ogląda wszystkie występy prezentowane podczas Przeglądu.
Końcowe obrady Rady Artystycznej toczą się przy drzwiach zamkniętych.
Po zakończeniu obrad i sporządzeniu protokołu przedstawiciel Rady Artystycznej odczytuje
uczestnikom Przeglądu werdykt w zakresie nagrody głównej – każdej z kategorii (nagrody
rzeczowe+ statuetka). Wszyscy wykonawcy otrzymają pamiątkowe dyplomy uczestnictwa.
Werdykt Rady Artystycznej w zakresie oceny programów oraz rozdziału nagród jest
ostateczny.
O podziale nagród i przyznaniu ewentualnych wyróżnień decyduje Rada Artystyczna.

KRYTERIA OCENY
- Dobór repertuaru,
- Reżyseria,
- Oryginalność pomysłu,
- Ogólne wrażenie artystyczne i sceniczne
POSTANOWIENIA KOŃCOWE





Kwestie sporne w zakresie interpretacji niniejszego Regulaminu rozstrzyga Organizator
Przeglądu.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.
Interpretacja powyższego Regulaminu należy do Organizatora.
Organizator zastrzega sobie odwołanie Przeglądu lub zamknięcie całego programu w jeden
dzień, w przypadku gdy ilość zgłoszonych grup będzie wynosić mniej niż 3.
Adres:
Gminny Ośrodek Kultury
ul. Zbąszyńska 19
64-212 Siedlec
Tel. 68 384 80 69, gok@siedlec.pl
www.goksiedlec.pl
(regulamin i karta zgłoszeniowa do pobrania ze strony Ośrodka Kultury)
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