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                           REGULAMIN   

 

                              

 

 

I. ORGANIZATOR: 

 

 

Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie  

 

II. CELE: 

 

- rozbudzanie zainteresowań dzieci, młodzieży i rodzin sztuką teatralną,  

- rozwijanie indywidualnych zdolności aktorskich,                                                                                             

- kształcenie umiejętności odtwórczych przez czynny udział w spektaklach                            

  przygotowanych pod kierunkiem instruktora,                                                                          

- przygotowanie do przyszłego uczestnictwa w aktywnym odbiorze sztuki  

  teatralnej, 

- zapoznanie z bogactwem literatury baśni i legend polskich i kaszubskich 

 

III. TEMAT  PRZEWODNI  PRZEGLĄDU: 

 

W kręgu baśni i legend polskich i kaszubskich 
 

 

IV. ADRESACI  PRZEGLĄDU:  
 

1.W przeglądzie mogą uczestniczyć osoby i zespoły uprawiające różne formy  

   dramatyczne, działające na terenie gminy Szemud w szkołach, placówkach  

   oświaty i kultury, przy stowarzyszeniach oraz niezależne grupy teatralne (w tym  

   zespoły rodzinne).                                                                     

 

V. KATEGORIE WIEKOWE: 

- kategoria oddziały przedszkolne 

- kategoria szkoła podstawowa, klasy  I-III  

- kategoria  szkoła podstawowa , klasy IV - VI  

- kategoria szkoła podstawowa,  klasy VII-VIII  

- kategoria szkoła średnia  

-   kategoria placówki oświaty i kultury, działające przy stowarzyszeniach oraz  

     niezależne grupy teatralne ( nie obowiązuje podział na kategorie wiekowe) 

-   kategoria : zespoły rodzinne (nie obowiązuje podział na kategorie wiekowe). 

 

Uwaga: dopuszcza się odstępstwa w grupach wiekowych max. do10 %   



Nie dotyczy kategorii placówki oświaty i kultury, działające przy 

stowarzyszeniach oraz niezależne grupy teatralne a także zespoły rodzinne. 

 

 

 

 

VI. TERMIN ZGŁASZANIA: 
 

1.Zgłoszenia przyjmowane będą do 20 listopada 2020r.(wg wzoru - załącznik Nr1). 

Zgłoszeń należy dokonywać wyłącznie drogą mailową na adres a.prz@szemud.pl 

 Zgłoszenia zespołów niezależnych, rodzinnych itp. podpisuje pełnoletni 

opiekun-kierownik zespołu teatralnego. 

 

    

2.W dniu przeglądu  (przed występem) do karty zgłoszenia należy dołączyć 

imienną listę uczestników z podpisem  i pieczątką dyrektora szkoły (placówki) 

zgłaszającej dany zespół teatralny wraz z oświadczeniami (wg wzoru – załącznik  

Nr 2). 

 

 

VII. TERMIN PRZEGLĄDU: 

 

Z uwagi na utrzymujący się stan zagrożenia epidemicznego, XV Gminny 

Przegląd Małych Form Teatralnych odbędzie się indywidualnie w placówkach 

szkolnych, które zgłosiły się do udziału w Przeglądzie, w terminie od 27.11 do 

12.12.2020r., po wcześniejszym umówieniu telefonicznym. 

Oznacza to, iż Jury przyjedzie do szkoły obejrzeć i ocenić spektakl 

konkursowy. 

  

VIII. OGÓLNE ZASADY UCZESTNICTWA:  

1.O wpisaniu na listę uczestników Przeglądu poinformujemy pocztą elektroniczną                       

    w ciągu tygodnia licząc od dnia, w którym upływa termin zgłoszenia. 

2.Czas trwania prezentacji wynosi od 10 do 15 min.  

3. Jury powołane przez organizatorów będzie oceniać dobór repertuaru, formę   

    przekazu scenicznego, grę aktorską, kulturę słowa, przygotowanie sceny.  

4. O dniu przyjazdu Jury decyduje Organizator w porozumieniu z placówką 

    biorącą udział w Przeglądzie.    

5. Przewiduje się przyznanie nagród: Grand Prix Przeglądu oraz I miejsca                      

     i  wyróżnienia  zespołowe  w poszczególnych kategoriach. Przyznana zostanie 

     również Nagroda Publiczności dla jednego zespołu, w drodze głosowania   

     internetowego. 

6. Zgłoszenie udziału w Przeglądzie  jest równoznaczne z przyjęciem w/w    

    warunków  regulaminu oraz wyrażeniem zgody rodziców/ opiekunów  

    prawnych dziecka  na przetwarzanie  danych osobowych oraz na nieodpłatne   

    prawo do rejestracji przebiegu Przeglądu dowolną  techniką zapisu  

    i wykorzystania  zarejestrowanego materiału  w celach promocyjnych                          

    i edukacyjnych, zgodnie  z obowiązującymi  przepisami.  

7. Każda prezentacja będzie nagrywana i prezentowana na profilu fb GCKSiR,  
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    gdzie publiczność będzie mogła wytypować swojego faworyta poprzez  

     „polubienie” danego spektaklu. Możliwość oddania głosów na wykonawcę  

    zostanie zamknięta w dniu 22.12. 

8. Wszystkie prezentacje ukażą się na fb jednego dnia, najpóźniej w dniu  

      12.12.2020r. 

 

9. Oficjalne ogłoszenie wyników  i wręczanie nagród odbędzie w Hali  

     widowiskowo – sportowej w Szemudzie,  w  styczniu 2021r.  

     O dokładnej dacie uczestnicy zostaną poinformowani. 

     W trakcie uroczystości wręczania nagród będzie istniała możliwość  

     zaprezentowania zwycięskich spektakli. 

     W przypadku braku możliwości zorganizowania imprezy ( ograniczenia   

     epidemiczne), nagrody będą wręczane indywidualnie, w poszczególnych   

     szkołach, placówkach kulturalnych itd. po wcześniejszym umówieniu 

     telefonicznym.  

10. Organizatorzy  zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu. 

 

                                                                                                       

Szczegółowych informacji udziela:   

Specjalista ds. organizacji imprez kulturalnych – Aleksandra Perz  

Tel.: 601 – 711 – 181 

e-mail: a.perz@szemud.pl 

 

Adres organizatora: 
Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie 

ul. Szkolna 4a, 84-217 Szemud 

e-mail: gckszemud@wp.pl 

www.gcksir.szemud.pl 
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