REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO PRZEGLĄDU TEATRÓW

Potyczki Teatralne -Na to nas stać! dla uczniów szkół podstawowych oraz
starszych grup przedszkolnych
27. 03. 2019r.

Organizator:
Szkoła Podstawowa nr 69 w Zespole Szkół nr 8.
Cele przeglądu:
1. Rozbudzanie wrażliwości i wyobraźni;
2. Zainteresowanie teatrem jako formą wyrażania swoich myśli i emocji;
3. Promocja młodych talentów;
4. Promowanie wśród uczniów aktywnej postawy wobec życia kulturalnego;
5. Rozwijanie zdolności aktorskich wśród dzieci i młodzieży;
6. Zdiagnozowanie szkolnego ruchu amatorskiej sztuki scenicznej;
7. Przeprowadzenie konsultacji warsztatowo-merytorycznych dla autorów, wykonawców i
opiekunów;
8. Konfrontacja szkolnych grup scenicznych;
9. Wymiana doświadczeń oraz wzajemne poznanie się.
Terminy:
1. Wypełnioną kartę zgłoszenia (załącznik nr 1) należy odesłać do 5 marca 2019r. na adres
Zespołu Szkół nr 8 (Szkoła Podstawowa nr 69 ul. Jarochowskiego 62 60- 249 Poznań) z
dopiskiem „Przegląd Teatrów Szkolnych”.
2. Przegląd odbędzie się 27 marca 2019r. w Zespole Szkół nr 8 , ul. Jarochowskiego 62 .

Warunki uczestnictwa:
1. W przeglądzie może wziąć udział dowolna forma teatralna np. teatr ruchu, teatr poezji,
pantomima, dramat sceniczny, teatr cieni, teatr lalkowy, teatr tańca.
2. Zgłoszony zespół może reprezentować publiczną lub niepubliczną placówkę oświatową.
3. Zgłoszone przedstawienie może być formą autorską, adaptacją, lub inscenizacją.
4. Prezentacja nie może trwać dłużej niż 20 minut.
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5. Czas montażu scenicznego zespołu - nie dłuższy niż 10 min.
6. Organizatorzy nie przewidują prób przed spektaklami.
7. Opiekunowie proszeni są o dostarczenie podkładów muzycznych (pendrive lub CD) w dniu
występu swojej grupy, na pół godziny przed rozpoczęciem imprezy.
Uczestnicy:
1. W przeglądzie mogą brać udział uczniowie wszystkich typów i poziomów szkół.
2. Przegląd będzie przeprowadzony w kategoriach wiekowych:
klasy IV-VII, kl. I- III oraz starsze grupy przedszkolne.
Organizator zapewnia:
1. Scenę z oświetleniem i nagłośnieniem.
2. Pomieszczenie do użytku uczestników na pozostawienie rzeczy osobistych oraz
scenografii.
3. Jury, które wyrazi swoją opinię o każdej prezentacji i wskaże kierunek rozwoju grupy
teatralnej; przegląd nie ma charakteru konkursu.
4. Opiekunowie otrzymają pamiątkowe dyplomy dla swojej grupy, która reprezentuje daną
szkołę.
Uwagi:
1. Ilość możliwych do pokazania przedstawień jest ograniczona, więc istotny wpływ na
kwalifikację będzie miał termin nadesłania zgłoszenia/decyduje kolejność zgłoszeń.
2. Regulamin i karta do pobrania znajdują się na stronie szkoły sp69sms.pl w zakładce
„Potyczki Teatralne”.
3. Przegląd nie ma charakteru konkursu. Każdy zespół otrzyma pamiątkowy dyplom
uczestnictwa. Wyróżnienie zostanie przyznane grupie teatralnej, która przedstawi
najciekawszą inscenizację pod kątem treści i formy.
4. Wszelkie pytania należy kierować do koordynatora przeglądu pani Kornelii Cichockiej
(kornelia.cichocka@g53.edu.pl) lub zastępcy pani Agnieszki Zbarackiej
(agnieszka.zbaracka@sp69sms.pl).
5. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz
wykorzystanie ich wizerunku w celu promocji przeglądu.
6. Uczestnictwo w przeglądzie jest jednoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu.
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