VII WOJEWÓDZKI KONKURS
„TEATR MŁODEGO AKTORA - TEATR MOICH MARZEŃ”
REGULAMIN
1. ORGANIZATOR:
Młodzieżowy Dom Kultury w Gdyni
ul.Grabowo 2, 81-265 Gdynia
tel./fax: (58) 698 86 18
e-mail: biuro@mdk.gdynia.pl
2. CELE KONKURSU:
 Popularyzacja i promocja talentu dzieci i młodzieży.
 Odkrycie i wspieranie talentów recytatorskich.
 Poszukiwanie nowatorskich interpretacji znanych utworów literackich i poetyckich.
 Dbałość o kulturę żywego słowa.
 Pobudzanie aktywności twórczej – umiejętności aktorskich.
 Doskonalenie warsztatu artystycznego poprzez udział w przeglądzie.
3. MIEJSCE I TERMIN:
14 kwietnia 2018 r. (sobota), od godziny 9:00 ( w zależności od kategorii wiekowej ).
Młodzieżowy Dom Kultury , ul. Grabowo 2, Gdynia.
4. UCZESTNICY/KATEGORIE:
 uczniowie szkół podstawowych,
 uczniowie szkół gimnazjalnych oraz placówek kulturalno-oświatowych województwa
pomorskiego.
5. ZASADY UCZESTNICTWA:
1. Występy odbędą się w następującej kolejności:
 godzina 9.00 - klasy 0 – III szkoły podstawowej,
 godzina 10.30 - klasy IV – VI szkoły podstawowej,
 godzina 12.00 – gimnazjaliści oraz uczniowie klasy VII szkoły podstawowej.
2. Każda placówka może zgłosić trzech uczestników.
3. Forma prezentacji: dowolna – teatr jednego wiersza, łączenie słowa mówionego ze
śpiewem, dźwiękiem, ruchem, rekwizytami. Uczestnicy przygotowują repertuar dowolny
(wiersz lub jego fragment, fragment prozy, monolog literacki, collage tekstów).
4. Czas trwania prezentacji: max. 7 minut.

6. KRYTERIA OCENY:
Wytypowane przez organizatorów jury oceniać będzie:
 dobór repertuaru ( wartości artystyczne utworów oraz ich dostosowanie do możliwości
wykonawczych uczestnika, jego wieku, itd. );
 interpretację utworów ( kultura żywego słowa, m. in. dykcja, emisja, ekspresja );
 ogólny wyraz artystyczny;
 celowość użycia środków pozasłownych ( kostium, dźwięk, scenografia, rekwizyt )
wspomagających interpretację;
 kompozycję sceniczną występu.
7. ZASADY ORGANIZACYJNE:
 Kartę zgłoszenia należy przesłać na adres:
Młodzieżowy Dom Kultury
ul.Grabowo 2, 81-265 Gdynia
tel/fax: (58) 698 86 18, 698 63 02 wew.25
e-mail: biuro@mdk.gdynia.pl
w terminie do 06 kwietnia 2018 r.
 Laureaci przeglądu otrzymają nagrody i dyplomy.
 Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy za udział.
 Posiedzenie jury oraz ogłoszenie wyników nastąpi po zakończeniu każdej kategorii
wiekowej.
 Uczestnicy lub ich delegujące placówki zobowiązani są do pokrycia wszelkich kosztów
związanych z przejazdem i pobytem podczas konkursu.
 W szczególnych przypadkach Organizator zapewnia sobie prawo zmiany regulaminu.
 Organizatorzy zapewniają zaplecze techniczne oraz sprzęt niezbędny do realizacji
prezentacji*.
 Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej prezentacji zdjęć w środkach masowego
przekazu oraz publikacji imion, nazwisk i informacji o uczestnikach przeglądu, również na
stronie internetowej placówki.
 Zgłoszenie uczestnictwa w przeglądzie jest równoznaczne z uznaniem warunków niniejszego
regulaminu.
 Do karty zgłoszenia w konkursie należy dołączyć podpisane oświadczenie znajdujące się w
załączniku.
Koordynator Konkursu
Hanna Kownacka

Kierownik Działu Sztuki
Aleksandra Wysocka

*Organizator zobowiązuje się do zabezpieczenia potrzeb jedynie w zakresie możliwym do realizacji z
uwagi na posiadane zasoby.

