Regulamin powiatowego konkursu teatralnego
dla uczniów klas VI-VII szkół podstawowych, uczniów szkół gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych z powiatu lęborskiego
§1
Postanowienia ogólne
Organizatorami konkursu są:
1. Stowarzyszenie FPUNKT ul. Komandorska 9 84-351 Nowa Wieś Lęborska,
2. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Józefa Wybickiego ul. Wojska Polskiego 10 84-300
Lębork,
3. Zespół Szkół Mechaniczno-Informatycznych im. prof. Henryka Mierzejewskiego ul.
Marcinkowskiego 1 84-300 Lębork

Zwani dalej Organizatorami.
§2
Cele konkursu
Celem konkursu jest stworzenie przedstawienia na temat: dyskryminacji, mowy nienawiści,
hejtu, praw człowieka, praw dziecka opartego na autorskim scenariuszu stworzonym na
potrzeby niniejszego konkursu.
Cele szczegółowe:


Realizacja profilaktyki kreatywnej, przede wszystkim poprzez działalność artystyczną
młodzieży,



Realizacja profilaktyki rówieśniczej poprzez twórcze inicjatywy młodzieży na rzecz
środowiska rówieśniczego i lokalnego,



Uwrażliwienie młodzieży na ważne problemy społeczne,



Ograniczenie przejawów dyskryminacji i przemocy w szkole,



Zapoznanie uczniów z Deklaracją Praw Człowieka, Konwencją Praw Dziecka



Promocja praw i wolności człowieka



Upowszechnienie wiedzy na temat praw człowieka.

§3
Warunki uczestnictwa w konkursie
1. Uczestnicy:

uczniowie

klas

VI-VII

szkół

podstawowych,

uczniów

szkół

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z powiatu lęborskiego
2. Forma teatralna jest dowolna z wyłączeniem monodramu.
3. Prezentacja nie powinna być dłuższa niż 15 minut.
4. Warunkiem

przystąpienia

jest

nadesłanie

zgłoszenia

stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu

udziału

w

konkursie

oraz oświadczenia stanowiące

załącznik nr 2 lub 3 do Regulaminu. Podpisanie i przekazanie zgłoszenia udziału
Organizatorowi jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na postanowienia niniejszego
Regulaminu.
5. Przekazanie zgłoszenia następuje za pośrednictwem szkoły, do której uczęszcza
uczestnik konkursu.
6. Przekazanie zgłoszenia Organizatorowi następuje z chwilą doręczenia go do
sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 1 w Lęborku lub Zespołu Szkół
Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku , z dopiskiem „Konkurs teatralny” do
dnia 30.03.2018r.
7. Za datę przekazania przyjmuje się datę doręczenia zgłoszenia.
8. Liczba zgłoszeń z poszczególnych szkół nie jest ograniczona.
9. Konkurs będzie polegał na odegraniu zgłoszonych form teatralnych na Festiwalu w
dniu 25.04.2018r. w Lęborskim Centrum Kultury Fregata.
10. Spośród przedstawień jury konkursu nagrodzi najlepsze formy teatralne.
11. Laureatów konkursu poznamy w dniu Festiwalu (25.04.2018r.).
12. Zespoły korzystające z podkładów muzycznych zobowiązane są do przygotowania
nagrań wyłącznie na płytach CD z dokładnym opisem i zgłoszenie tej informacji
Organizatorowi do dnia 30.03.2018r.
13. Organizatorzy nie zapewniają rekwizytów.
14. Scenografia, kostiumy i inne rekwizyty – dowolne, przygotowane we własnym
zakresie.
15. Ustawienie scenografii nie może przekraczać 5 minut.
16. Zespół teatralny może zaprezentować

jedno przedstawienie. Uczestnicy mogą

występować tylko w jednym przedstawieniu.
17. Jury nie będzie oceniało prezentacji przekraczających wyznaczony czas prezentacji
dla danej kategorii. Łączny czas na demontaż scenografii do 5 minut.

18. Organizator zastrzega sobie prawo do bezterminowego i nieodpłatnego wykorzystania
zdjęć i nagrań video z prezentacji form teatralnych prezentowanych podczas Festiwalu
w całości lub w części m.in. poprzez zamieszczenie ich w internecie na stronie
Organizatora oraz opublikowanie imion i nazwisk laureatów, w materiałach
promocyjnych związanych z Konkursem.
19. Kwestie nieunormowane niniejszym regulaminem, a dotyczące konkursu rozstrzyga
zawsze Organizator.
20. Uczestnicy konkursu przyjeżdżają na koszt własny.
21. Informacji na temat konkursu udzielamy pod numerem telefonu: 601069863, a także
drogą mailową stowarzyszenie.fpunkt@wp.pl
§4
Zasady przeprowadzenia konkursu i kryteria wyboru laureatów
1. Ocena: Organizator powoła jury, które przyzna nagrody i wyróżnienia. Podczas oceny
brane będą pod uwagę przede wszystkim:


gra aktorska



scenariusz i reżyseria



interpretacja legendy/podania ludowego



forma wyrazu artystycznego



celowość użycia kostiumów, scenografii, muzyki.

Decyzja podjęta przez jury jest ostateczna.
2. Nagrody: Organizator przewiduje nagrody za I pierwsze miejsce oraz wyróżnienia
w dwóch kategoriach wiekowych:


I kategoria – klasy IV-VII szkoły podstawowej



II kategoria – klasy II-III gimnazjum oraz szkoły ponadgimnazjane.

3. Wszystkie zespoły otrzymują dyplomy uczestnictwa.
4. Dla

nauczycieli,

którzy

przygotowują

spektakl

teatralny

przewidziane

są

podziękowania.
5. Jury będzie działać kolegialnie. W głosowaniu nad wyborem laureata nagrody
każdemu z członków jury Konkursu przysługuje jeden głos. Z posiedzeń Jury będzie
sporządzony protokół podpisany przez członków Jury, przechowywany przez
Organizatora.
6. W sytuacji równości głosów, decydujący jest głos przewodniczącego Jury.

7. Ogłoszenie

wyników

zostanie

zamieszczone

na

stronie

organizatora

–

Stowarzyszenia FPUNKT 10.04.2018r. https://www.facebook.com/StowarzyszenieFpunkt-1342759419144368
8. Wręczenie nagród odbędzie się w dniu Festiwalu.
§5
Pozostałe ustalenia
1. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w Regulaminie.
2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do umieszczenia zdjęć z Festiwalu na stronach
internetowych.
3. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody przez osoby biorące
w nim udział na przetwarzanie przez Organizatorów ich danych na potrzeby
konkursu, w szczególności na podanie imion i nazwisk, zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. nr 922).
4. Organizatorom przysługuje prawo unieważnienia konkursu.
5. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.
6. W sytuacjach nieobjętych regulaminem rozstrzygają organizatorzy.
7. Organizatorzy nie zwracają kosztów poniesionych w związku z uczestnictwem
w konkursie.
8. Uczestnik konkursu, który naruszy Regulamin Konkursu, jak również obowiązujące
w Polsce przepisy prawa powszechnego oraz ogólnie przyjęte normy społeczne
i obyczajowe, zostanie wykluczony z konkursu.
9. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych
przez uczestników konkursu.
10. Oświadczenie stanowi integralną część Regulaminu.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie i życzymy powodzenia
Organizatorzy

Załącznik nr 1 Regulaminu powiatowego konkursu teatralnego

dla uczniów klas VI-VII szkół podstawowych, uczniów szkół

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z powiatu lęborskiego

KARTA ZGŁOSZENIA
FESTIWAL TEATRALNY
25.04.2018R.
Nazwa zespołu: ………………………………………………………………………………....
Kategoria: ……………………………………………………………………………………….
Nazwa placówki: ………………………………………………………………………….…….
Adres:…………………………………………………………………………………………. ..
Imię i nazwisko instruktora: …………………………………………………………………….
Ilość osób występujących : ……………………………………………………………………..
Repertuar zespołu: spektakl pt.:
………………………………………………………………………. ………………………….
Autor scenariusza:……………………………………………………………………………….
Reżyser: …………………………………………………………………………………………
Czas występu: ………………………………………………………………………………….
Potrzeby

techniczne:

……………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………...…………
………………………………………………………………………………………...…………
…. ……………………………………………………………………………………………….
Podpis dyrektora szkoły

podpis nauczyciela/opiekuna grupy

………………………………………………

……………………………………

Pieczątka szkoły

Załącznik nr 2 Regulaminu powiatowego konkursu teatralnego
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z powiatu lęborskiego

dla uczniów klas VI-VII szkół podstawowych, uczniów szkół

OŚWIADCZENIE PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO
Ja, niżej podpisany/a wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/podopiecznego
…………………………………………………………………………………………………..
(imię i nazwisko, data urodzenia)
w konkursie teatralnym na zasadach określonych w Regulaminie konkursu organizowanego
przez Stowarzyszenie FPUNKT, Szkołę Podstawową nr 1 w Lęborku oraz Zespół Szkół
Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku
oraz:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka/podopiecznego w celu
realizacji konkursu teatralnego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych, Dz. U. z 2016 r., poz. 922) przez w/w organizatorów konkursu. Oświadczam, iż
przyjmuję do wiadomości, że posiadam prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania,
a podanie danych osobowych jest dobrowolne. Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią
Regulaminu i akceptuję jego treść.
Miejscowość, data
……………………..

Czytelny podpis imię i nazwisko
rodzica/prawnego opiekuna
……………………………..

Załącznik nr 3 Regulaminu powiatowego konkursu teatralnego
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z powiatu lęborskiego

dla uczniów klas VI-VII szkół podstawowych, uczniów szkół

OŚWIADCZENIE PEŁNOLETNIEGO UCZESTNIKA KONKURSU
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji konkursu pt.
………………………………………………………………………………

(zgodnie

z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2016 r., poz. 922)
przez organizatorów w/w konkursu. Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że posiadam
prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania, a podanie danych osobowych jest
dobrowolne. Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Regulaminu i akceptuję jego treść.
Miejscowość, data

Czytelny podpis

………………………

Data urodzenia
………………………………………...
………………………………………

