IV Przegląd Małych Form Scenicznych – ORZEŁEK
Regulamin
Organizator: Bolesławiecki Ośrodek Kultury - Międzynarodowe Centrum Ceramiki w Bolesławcu
Miejsce: Centrum Integracji Kulturalnej ‘Orzeł’, ul. F. Chopina 17 w Bolesławcu.
Przegląd skierowany jest do dzieci przedszkolnych prezentujących zarówno pokazy grupowe
(2 lub więcej osób) jak i solowe.
1. Przegląd ma charakter powiatowy i adresowany jest do dzieci przedszkolnych.
2. Cele - prezentacja dorobku artystycznego grup przedszkolnych powiatu bolesławieckiego,
inspiracja i poszukiwanie nowych form pracy artystycznej i wychowawczej poprzez teatr,
wymiana doświadczeń pomiędzy zespołami, rozwijanie wrażliwości estetycznej i
wzbogacanie osobowości młodego człowieka poprzez edukację teatralną.
3. Termin - 24 kwietnia 2018 r. godz. 9.00. - 14.00. W przeglądzie można zaprezentować
dowolnie wybraną przez uczestników (forma i temat) wypowiedź sceniczną (tzn.: teatr
dramatyczny, muzyczny, monodram, pantomima, kabaret, piosenka, sztuczki cyrkowe itp.)
odpowiednio dobraną do wieku uczestników.
4. Artystyczne propozycje nie podlegają ograniczeniom. Dopuszczalnymi formami będą
zarówno występy autorskie, jak i adaptacje.
5. Każdy zespół może przedstawić tylko jedną prezentację w oparciu o własne elementy
scenografii. Zespół ma maksymalnie 15 minut (łącznie) na montaż i demontaż scenografii.
Czas trwania każdego pokazu nie może przekroczyć 9 min..
6. Warunkiem uczestnictwa w przeglądzie jest nadesłanie KARTY ZGŁOSZENIA do dnia
20 kwietnia 2018 r. na adres e-mail teatr@bok.boleslawiec.pl
Przegląd wpisuje się w projekt Edukacji teatralnej dla przedszkolaków
INFORMACJE DODATKOWE: kategorie (wiekowe, rodzajowe) zostaną ustalone w zależności od zgłoszeń,
wszyscy uczestnicy proszeni są o uczestniczenie we wszystkich prezentacjach celem wymiany doświadczeń,
wymiary sceny w centrum Integracji Kulturalnej Orzeł: 7,7 x 2,2 m - scena nie posiada elementów (statywy,
stelaże, itp.) przeznaczonych do instalacji scenografii, organizator zapewnia proste elementy scenografii
(krzesła, stoliki) po wcześniejszym uzgodnieniu.

Więcej informacji : Urszula Frąszczak-Matyjewicz tel. 75 6453598,
e-mail: teatr@bok.boleslawiec
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IV Przegląd Małych Form Scenicznych – ORZEŁEK
Karta zgłoszenia
Uwaga! Karta powinna być wypełniona czytelnie drukowanymi literami bez skrótów i uproszczeń.
DANE DOTYCZĄCE ZESPOŁU/ WYKONAWCY
Nazwa zespołu /imię i nazwisko wykonawcy

Rodzaj zespołu……………………………………………………………………………………………………….
Instytucja delegująca /adres/………………………………………………………………………………………………
telefon /fax / e-mail ………………………………………………………………………………………………………….
Instruktor/ opiekun prosimy o dokładny kontakt………………………………………………………………………
Liczba wykonawców + opieka + obsługa …………………………………………………………………………….
DANE DOTYCZĄCE WYSTĘPU
..........................................................
....................................................................
Tytuł
Autor scenariusza
........................................................................................................................................
Czas trwania spektaklu + czas na montaż + czas na demontaż*
........................................................................................................................................
Inne ważne informacje dotyczące występu

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA
1. Oświadczam, że zapoznałem/-am się z Regulaminem IV Przeglądu Małych Form Scenicznych ORZEŁEK i
akceptuję jego warunki.
2. Oświadczam, że informacje w niniejszej Karcie Zgłoszenia są zgodnie ze stanem faktycznym.
3. Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia
29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883), przez Bolesławiecki Ośrodek
Kultury dla celów postępowania konkursowego i celów marketingowych konkursu.
4. Wyrażam zgodę na wykorzystanie materiałów audiowizualnych (zdjęć, filmów, nagrań) zarejestrowanych
w trakcie trwania Konkursu.

…………………………………………….
Data i miejsce

………………………………………………………………
podpis osoby zgłaszającej
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