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I. CELE  I  ZADANIA
- stworzenie warunków dla rozwoju twórczego oraz samorozwoju dzieci i młodzieży
- formowanie kultury scenicznej oraz osobistej
- wyłonienie utalentowanych młodych ludzi

II. PLAN  WYDARZENIA
- Prowadzący* witają Jury, uczestników oraz obecnych
- Przedstawiają Jury, tłumaczą zasady konkursu
- Przedstawiają drużyny
- Kapitan każdej drużyny losuje kolejność występu
- Rozpoczynają konkurs zapowiadając kolejne konkurencje oraz kolejne drużyny.
- Po każdej konkurencji po występie wszystkich drużyn, Jury na prośbę prowadzących podnosi w powietrze ocenę występu
poszczególnych drużyn. Wyznaczona osoba, zapisuje i sumuje punktacje. Po czym przekazuje prowadzącym, do ogłoszenia
wyników.
- Wygrywa drużyna, która uzbiera największą liczbę punktów ze wszystkich konkurencji.

III. KONKURENCJE
1. PRZYWITANIE
Trwa max. 5 minut. Zawiera krótką scenkę, która kończy się podaniem nazwy drużyny i miejscowości, którą reprezentują. Po
wystąpieniu wszystkich drużyn, Jury ocenia występy.

2.BURZA MÓZGÓW
Na scenę wychodzą wszystkie drużyny i ustawiają się grupami. Stawia się 1 mikrofon na statywie. Każdy z członków jury
zadaje pytanie lub prosi o dokończenie zdania. Drużyny mają czas, aby się naradzić (30sek.) po czym 1 przedstawiciel z każdej
drużyny (kapitan) po kolei wychodzi i po ponownym powtórzeniu przez jury pytania, podaje swoją odpowiedź. Każdy członek
Jury zadaje 1 pytanie. Na koniec jury ocenia pomysłowość i dowcipność każdej drużyny.

3.FREESTYLE
Właściwy występ drużyn.  Trwa max.10 min. zawiera krótkie śmieszne scenki,  pomiędzy którymi jest wstawka muzyczna
potrzebna do reorganizacji do następnego skeczu.

IV. PUNKTACJA/JURY
Ocenić występ można przyznając punkt: 2, 3, 4, 5, 6. Tabliczki z punktami są dwustronne oraz będą się znajdować na każdym
stoliku  Jury.  Stoliki  są  zmieszczone  w  pewnej  odległości  od  siebie,  oraz  pomiędzy  sceną,  a  publicznością.  Oceniana  jest
dowcipność występu. Najśmieszniejszy występ dostaje maksymalną liczbę punktów. Punkty z każdej konkurencji się sumują.
Drużyna z największą liczbą punktów wygrywa. Dodatkowo na koniec Jury przyznaje dyplomy za:
- najlepszy aktor
- najlepsza aktorka
- najlepszy żart

V. WARUNKI WYSTĄPIENIA
- Organizatorem wydarzenia jest Chobieński Ośrodek Kultury, który też ustala skład Jury.
- Drużyny mogą się składać od 2ch osób do 10 osób.
- W ciągu 1 dnia może wystąpić od 1 do 5 druzyn.
- Każda drużyna powinna mieć:

= swojego opiekuna
= wspólny wizerunek, świadczący o tym, że jest drużyną (taki sam strój, kolor, elementy)
= własną nazwę
= kapitana (jeden z występujących)

* Prowadzący – dwoje dzieci, starszy i młodszy, nie biorą udziału w konkursie. Prowadzą całe wydarzenie.


