
                                          XII Przegląd Małych Form Teatralnych

Organizator:
Chobieński Ośrodek Kultury
Chobienia, Rynek 6, 59-305 Rudna
tel 76 8439-519, 76 8439-509

1.Przegląd przeznaczony jest dla amatorskich grup teatralnych przedszkoli, uczniów szkół 
podstawowych, gimnazjalnych i średnich gminy Rudna.
2. Celem konkursu jest:

a) Zachęcanie dzieci i młodzieży do występów publicznych jako formy inspiracji do 
wyzwalania w sobie ekspresji,
b) rozwijanie umiejętności przekładu tekstu literackiego na grę aktorską,
c) ukazanie piękna i magii teatru,
d) wymiana doświadczeń między uczestnikami przeglądu,
e) rozwijanie wyobraźni twórczej.

3. Uczestnicy występują w czterech kategoriach:
 a) przedszkole,
 b) szkoła podstawowa,
 c) szkoła gimnazjalna,
 d) kategoria mieszana.
4. Spektakl nie powinien trwać dłużej niż 30 min.
5. Forma teatralna dowolna (kabaret, pantomima, przedstawienie lalkowe, przedstawienie 
aktorskie).
6. Prezentacje będzie oceniać Jury powołane przez Organizatora.
7. Organizatorzy zapewniają nagrody dla najlepszych zespołów (okolicznościowe statuetki oraz 
dyplomy a także wycieczkę do kina).
8. 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.
9. Koszt akredytacji i przejazdu zespołu na przegląd pokrywają uczestnicy.
10. Zgłoszenia do udziału w konkursie należy składać na kartach zgłoszeń do dnia  20 kwietnia 
2018 r. w siedzibie CHOK.
11. Rozstrzygnięcie konkursu przewiduje się w dniu 25 kwietnia 2018r., tj. w tym samym dniu po 
zakończeniu przeglądu.
12. W przypadku dużej ilości zgłoszeń – czas trwania przeglądu i werdykt komisji może być 
rozłożony na 2 dni.
13. Uczestnik konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych 
oraz swojego wizerunku przez Organizatora w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody, 
umieszczenie danych w materiałach publikowanych przez Organizatora i na stronie internetowej 
Organizatora.
14. Organizator:

Chobieński Ośrodek Kultury
Chobienia ul. Rynek 6

59-305 Rudna
tel. 076 8439 –519, 076 8439-509

Emeil: chok-chobienia@wp.pl
www.chok-chobienia.weebly.com

http://www.chok-chobienia.weebly.com/
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4. Tytuł przedstawienia .....................................................................................................................................

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