V WOJEWÓDZKI KONKURS TEATRALNY
„SNUJ SIĘ, SNUJ BAJECZKO”
DLA UCZNIÓW KLAS INTEGRACYJNYCH
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

REGULAMIN
Konkurs teatralny jest skierowany do uczniów klas integracyjnych oraz integracyjnych
grup teatralnych (kategoria wiekowa klas I- III lub IV- VI).
Patronat honorowy nad konkursem przejął marszałek województwa pomorskiego pan
Mieczysław Struk.
Celem przeglądu jest stworzenie dzieciom sytuacji sprzyjającej wzmocnieniu poczucia
własnej wartości, zadowolenia z własnej twórczości i radości ze wspólnej zabawy,
umożliwienie nabycia ekspresyjnego przekazu treści, a także odniesienia sukcesów uczniom
pełno i niepełnosprawnym.
Tematem konkursu jest BAJKA, BAŚŃ, LEGENDA, MIT (fragment – nie dłuższy niż 10
minut). Należy przygotować jedną z wybranych form scenicznych: inscenizację, teatr lalek,
pantomimę, kabaret lub teatr tańca.
W konkursie przewidywane są nagrody :
 dla najlepszych zespołów w kategoriach wiekowych:
- dzieci młodszych – klasy I-III;
- dzieci starszych – klasy IV-VI;
2. dla wyróżniających się aktorów;
3. za najciekawszy plakat reklamowy.
W konkursie może brać udział jeden zespół z każdej kategorii wiekowej (czyli maksymalnie
dwie grupy aktorów z jednej placówki).

Wszystkie zespoły i opiekunowie otrzymają potwierdzenie udziału w konkursie
i upominki dla uczestników.
Przez zgłoszenie do konkursu członkowie grupy wyrażają zgodę na wykorzystywanie swoich
danych personalnych, wizerunku, głosu, wypowiedzi przez Organizatora, w szczególności
dla potrzeb prezentacji internetowej oraz innych przekazów związanych z konkursem.

Założenia organizacyjne:


konkurs będzie jednoetapowy;



prezentacje oceniane będą przez jury powołane przez organizatora;



czas występu do 10 minut, montaż i demontaż dekoracji nie może przekraczać
5 minut;



uczestnicy występują bez użycia mikrofonów;



organizator zapewnia nagłośnienie i możliwość prezentacji multimedialnej;



ze względu na ograniczoną liczbę miejsc liczy się kolejność zgłoszeń;



zgłoszone grupy przyjeżdżają na koszt własny.

Kryteria oceniania będą uwzględniały:


grę aktorską,



interpretację tematyczną,



scenografię, kostiumy, rekwizyty,



opracowanie muzyczne,



zgranie zespołu,



udział uczniów niepełnosprawnych;

Obrady jury konkursu:


w głosowaniu nad wyborem laureatów każdemu z członków jury przysługuje
jeden głos;



wszyscy członkowie jury mają równe prawo głosu;



z obrad jury sporządza się protokół, stwierdzający przyznanie nagród;



decyzje jury są nieodwołalne.

Termin nadsyłania zgłoszeń - do 20

kwietnia 2017r.

e-mailem na adres: ewagruszka1@op.pl lub milena.banasiewicz@wp.pl
lub na adres szkoły: Szkoła Podstawowa nr 1
ul. Poli Gojawiczyńskiej 10 , 80- 286 Gdańsk
Tel. 58 341 01 67 Fax. 58 347 68 81
z dopiskiem: Wojewódzki Konkurs Teatralny „Snuj się, snuj bajeczko”
Wszelkich odpowiedzi udzieli osoba odpowiedzialna za przebieg konkursu - pytania
proszę kierować na e-maila: ewagruszka1@op.pl lub milena.banasiewicz@wp.pl
Do nauczycieli, którzy zgłoszą swoje grupy zostaną przesłane szczegółowe informacje
drogą elektroniczną.

TERMIN I MIEJSCE KONKURSU:

12 maja 2017r. (piątek)

godzina zostanie ustalona po wpłynięciu zgłoszeń
Szkoła Podstawowa nr 1
ul. Poli Gojawiczyńskiej 10, 80- 286 Gdańsk
Konkurs odbywać się będzie w szkolnej sali teatralnej im. Williama Shakespeare'a.
Zachęcamy do wykonania plakatu reklamowego do przedstawianej bajki i dostarczenia go
do dnia

19 kwietnia 2017r.

Zapraszamy do udziału, serdecznie pozdrawiamy. Do zobaczenia na konkursie!

Organizatorzy konkursu:

Ewa Gruszka
Milena Banasiewicz
Katarzyna Kantor
Ewa Musielak

KARTA ZGŁOSZENIA
NA WOJEWÓDZKI KONKURS TEATRALNY
„Snuj się, snuj bajeczko”
Proszę o wypełnienie karty zgłoszenia i wysłanie na adres organizatora do dnia 20 kwietnia 2017 r.
 Instytucja patronująca: adres szkoły , numer telefonu, e-mail
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….
imię i nazwisko dyrektora …………………………………………………………………
 Imię, nazwisko nauczyciela (li) zgłaszającego grupę (numer kontaktowy, adres e-mail).
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
 Repertuar
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

 Liczba występujących aktorów ………………………………………………………………

 Kategoria wiekowa ……………………………………………………………………………

