REGULAMIN PRZEGLĄDU MAŁYCH FORM TEATRALNYCH
"Wystarczy ci mojej łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali".”
2 Kor 12,9a
Organizator:
Parafia pw. Trójcy Przenajświętszej w Myszyńcu i Szkolne Koło Caritas przy Zespole
Szkół Powiatowych w Myszyńcu im. Ks. Adama Bargielskiego
Adresaci:
Uczniowie Szkół Podstawowych kl. IV – VI i Gimnazjalnych .
Cele:
- prezentowanie zdolności aktorskich dzieci i młodzieŜy,
- rozwijanie wyobraźni twórczej,
- wymiana doświadczeń między aktorami,
- zwrócenie uwagi dzieci i młodzieŜy na problemy współczesnego świata.
Zasady konkursu:
Jedną placówkę moŜe reprezentować jedna grupa teatralna. Zadaniem
uczestników konkursu jest przygotowanie krótkiej etiudy (do 8 minut) związanej
z proponowanym tematem. W etiudzie mogą brać wyłącznie uczniowie. KaŜda
grupa teatralna przygotowuje na konkurs program zawierający tytuł etiudy,
nazwisko reŜysera (nauczyciela przygotowującego inscenizację) oraz obsadę.
Przed przyjazdem na konkurs kaŜda placówka, która zgłosiła grupę ma
obowiązek przesłać na nośniku CD lub DVD nagraną etiudę na adres
organizatora do 15 maja. Jest to warunkiem przystąpienia do konkursu.
Kryteria oceniania
Grupy aktorskie oceniać będzie jury powołane przez organizatora według
następujących kryteriów:
- dobór etiudy do poziomu wiekowego aktorów,
- przekaz etiudy,
- gra aktorska,
- scenografia i kostiumy,
- przygotowanie programu,
- ogólne wraŜenie artystyczne.
Za kaŜde kryterium moŜna otrzymać 5 punktów. Laureatami konkursu zostaną
najlepsze zespoły w poszczególnych kategoriach, które otrzymają najwyŜszą
łączną liczbę punktów liczoną jako średnią arytmetyczną punktów przyznanych
przez poszczególnych członków jury.
Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
Nagrody:
KaŜdy recytator otrzyma dyplom uczestnictwa. Zdobywcy pierwszych miejsc
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w poszczególnych grupach wiekowych otrzymają nagrody rzeczowe. Jury moŜe
równieŜ przyznać nagrody specjalne dla najlepszego aktora / najlepszej aktorki.
Przewidziane są takŜe wyróŜnienia.
Termin konkursu:
Konkursy w ramach I Regionalnej Parafiady w Myszyńcu odbywać się będą 1
czerwca i 2012 r. Dokładny Program Parafiady znajdzie się na stronie parafii i
szkoły do 31 marca.
Uwaga!
Kartę zgłoszenia naleŜy dostarczyć pocztą, faksem, osobiście lub e- mailem
(parafiadaregionalna.myszyniec@op.pl) w terminie do 31 marca.

WSZELKIE KWESTIE SPORNE ROZSTRZYGA WYŁĄCZNIE
ORGANIZATOR - ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO
ZMIANY REGULAMINU
I OSTATECZNEJ JEGO INTERPRETACJI.
UCZESTNICY DOJEśDśAJĄ NA KOSZT WŁASNY LUB INSTYTUCJI
DELEGUJĄCEJ.
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