REGULAMIN
I WOJEWÓDZKIEGO PRZEGLĄDU MŁODZIEŻOWYCH I DOROSŁYCH
ZESPOŁÓW TEATRALNYCH
Pruszków 20 -21 października 2018 rok
I.

Organizator
Książnica Pruszkowska im. Henryka Sienkiewicza,
Kraszewskiego 13, 05-800 Pruszków
Przegląd jest częścią programu „Cienie i blaski” finansowanego z Budżetu
Obywatelskiego Pruszkowa na rok 2018.

II. Współorganizator
Młodzieżowy Dom Kultury,
ul. Kościuszki 41, 05-800 Pruszków
III. Cele i zadania Przeglądu
1. Celem głównym Przeglądu jest integracja środowiska amatorskiego ruchu teatralnego,
wymiana doświadczeń oraz poglądów, przedstawienie autorskich spektakli młodego
pokolenia.
2. Przegląd jest miejscem pokazów sztuki teatru, nawiązywania współpracy między
zespołami i twórczą zabawą teatrem.
3. Przegląd stwarza możliwość uczestnictwa w warsztatach teatralnych.
IV. Warunki uczestnictwa w Przeglądzie
1. Przesłanie

karty

zgłoszenia

(do

pobrania

na

stronie

internetowej

www.mdkpruszkow.pl oraz http://ksiaznicapruszkowska.ehost.pl/ ) oraz materiałów
reklamowych (notatka o sztuce, wykonawcach, min, 1 zdjęcie) na adres:
sekretariat@mdkpruszkow.pl do dnia 4 października 2018 r.
2. Podmiotami uprawnionymi do zgłoszenia są:

teatry amatorskie i ich placówki

macierzyste skupiające wykonawców powyżej 14 roku życia, prezentujące dowolną
formę sceniczną.
3. Czas trwania widowiska nie może być krótszy niż 20 minut i dłuży niż 75 minut.
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V. Przebieg wyboru laureata Przeglądu
1. Spektakle prezentowane będą na scenie kameralnej MDK w Pruszkowie o wymiarach:
długość: 8 m szerokość: 4,5 wysokość: 3,5 m
2.

Opiekunowie zespołów maja obowiązek:
 przedstawienia polisy ubezpieczeniowej

potwierdzającej ubezpieczenie

uczestników i osób towarzyszących na okres pobytu i podróży
 posiadania zgody rodziców (dotyczy osób niepełnoletnich),
 dostarczenia do organizatora zgody na wykorzystanie wizerunku uczestników
przez Książnicę Pruszkowską i

Młodzieżowy Dom Kultury w celach

niekomercyjnych, związanych z promowaniem wydarzenia (plik do
pobrania).
3. Zespoły uczestniczą w programie zaproponowanym przez Organizatorów.
4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany programu Przeglądu.
5. Odpowiedzialność za nieletnich uczestników Przeglądu spoczywa na podmiotach
zgłaszających swój udział.
6. Organizatorzy zapewniają:


warunki sceniczne i obsługę techniczną (wg. wykazu),



profesjonalne jury,



drobny poczęstunek,



pomoc w zaplanowaniu noclegu i wyżywienia.

7. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu, noclegu i wyżywienia.
V. Jury i nagrody
1. Przegląd ma charakter konkursu. Przedstawienia będzie oceniać profesjonalne
Jury - powołane przez Organizatorów.
2. Organizator przewiduje następujące nagrody pieniężne dla spektakli:
I miejsce – 5.000,00 złotych,
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II miejsce – 3.000,00 złotych,
III miejsce – 2.000,00 złotych
oraz nagrody indywidualne w kategoriach:
- najlepszy aktor i aktorka
- najlepsza reżyseria,
- nagroda publiczności.
3. Nagrody zostaną wręczone w niedzielę 21.10.2018r. w godzinach wieczornych.
VI. WARUNKI OCENY
1. Jury podczas oceny będzie brać pod uwagę:
- reżyserię,
- scenariusz,
- oprawę muzyczną i scenografię,
- umiejętności sceniczne wykonawców,
- dobór ról do obsady i wieku wykonawców,
- ogólne wrażenie.

VII. KONTAKT
Wszystkie dodatkowe informacje uzyskać można w każdy wtorek w godz. 9:00 – 12:00 pod
numerem tel. 22 758 81 28, a także mailowo: sekretariat@mdkpruszkow.pl
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