
 

IX  Przegląd Małych Form Teatralnych 

 

Organizator 

Chobieński Ośrodek Kultury 

 

REGULAMIN 

 

1.Przegląd przeznaczony jest dla amatorskich grup teatralnych przedszkoli, uczniów szkół 

podstawowych, gimnazjalnych i średnich gminy Rudna. 

 

2. Uczestnicy występują w czterech kategoriach: 

a) Przedszkole, 

b) szkoła podstawowa, 

c) szkoła gimnazjalna, 

d) kategoria mieszana. 

 

3. Spektakl nie powinien trwać dłużej niż 30 min. 

 

4. Forma teatralna dowolna (kabaret, pantomima, przedstawienie lalkowe, przedstawienie 

aktorskie). 

 

5. Prezentacje będzie oceniać Jury powołane przez Organizatora. 

 

6. Organizatorzy zapewniają nagrody dla najlepszych zespołów (wycieczkę/ upominki 

rzeczowe/ dyplomy). 

 

7. Komisja powołana przez Organizatora oceniać będzie: 

a) dobór repertuaru, 

b) umiejętności posługiwania się aktorskimi środkami wyrazu, 

c) inscenizacja, 

d) ogólny wyraz artystyczny, 

e) zaangażowanie i wkład pracy. 

 

8. Koszt akredytacji i przejazdu zespołu na przegląd pokrywają uczestnicy. 

 

9. Zgłoszenia do udziału w konkursie należy składać na kartach zgłoszeń  

    do dnia 24.03.2015 r. w siedzibie CHOK. 

 

10.  Rozstrzygnięcie konkursu przewiduje się w dniu 27 marca 2015 r., tj. w dniu imprezy. 

 

11. Organizator:   Chobieński Ośrodek Kultury 

   Chobienia ul. Rynek 6 

   59-305 Rudna 

   tel. 076 8439 –519, 076 8439-509 

   Emeil: chok-chobienia@wp.pl 
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Karta zgłoszenia do udziału  

w IX  Przeglądzie Małych Form Teatralnych 

 

Chobienia 2015 r. 

 

 
1. Liczba uczestników ..................................... + opiekunów .......................... 

2. Dane uczestników (imię i nazwisko) ................................................................................  

............................................................................. 

............................................................................. 

............................................................................. 

............................................................................. 

............................................................................. 

............................................................................. 

3. Nazwa grupy/zespołu   ..............................................................................................  

4. Tytuł przedstawienia 

..................................................................................................................................... 

5. Kategoria wiekowa ......................................................................................................  

6. Adres wykonawców  .....................................................................................................  

7. Potrzebne materiały/rekwizyty: CD, mikrofony, krzesła, stoły, mp3 itd. - ile?    

............................................................................................................................ 

     Podpis zgłaszającego opiekuna .......................................... 

 

 

 

Karta zgłoszenia do udziału  

w IX  Przeglądzie Małych Form Teatralnych 

 

Chobienia 2015 r. 

 

 
8. Liczba uczestników ..................................... + opiekunów .......................... 

9. Dane uczestników (imię i nazwisko) .......................................................................... 

............................................................................. 

............................................................................. 

............................................................................. 

............................................................................. 

............................................................................. 

............................................................................. 

10. Nazwa grupy/zespołu   ..............................................................................................  

11. Tytuł przedstawienia 

..................................................................................................................................... 

12. Kategoria wiekowa ......................................................................................................  

13. Adres wykonawców  ................................................................................... .................. 

14. Potrzebne materiały/rekwizyty: CD, mikrofony, krzesła, stoły, mp3 itd. - ile?    

............................................................................................................................ 

      Podpis zgłaszającego opiekuna .......................................... 


