REGULAMIN FERYJNEJ KONKURSU TEATRALNEGO
„DOMOWY TEATRZYK”
1. Uczestnikami mogą być jedynie uczniowie bielawskich szkół do 18 roku życia, mieszkający
w Bielawie, w kategoriach: kl I – V oraz kl VI i wyżej
2. Wszyscy uczestnicy, a w szczególności najmłodsi, mogą korzystać z pomocy rodziców lub
opiekunów.
3. W trakcie trwania konkursu będą odbywały się specjalne szkolenia online celem wsparcia
wszelkich działań koniecznych do realizacji zadania konkursowego.
4. Udział w konkursie jest bezpłatny i dowolny. Uczestnicy mogą w każdej chwili zrezygnować z
udziału w konkursie bez żadnych konsekwencji.
5. Uczestnicy powinni posiadać minimum jedno urządzenie do rejestracji obrazu i mieć dostęp do
Internetu.
6. W konkursie mogą wziąć udział osoby uczestniczące w zorganizowanych grupach – tzw.
półkolonie, jak i osoby spędzające ferie w domu.

ZASADY UCZESTNICTWA
1. W konkursie można wziąć udział indywidualnie, w parach lub grupach maksymalnie
3 osobowych.
2. Uczestnicy muszą przygotować w domu lub w instytucji (jeśli przebywają na półkoloniach)
krótkie przedstawienie teatralne w formie kukiełkowej z wykorzystaniem materiałów (scenariusze,
pliki audio itd.) zamieszczonych na stronie www.siecwdomu.mokisbielawa.pl
3. Kolejnym etapem jest nagranie filmu z przygotowanym przedstawieniem i wysłaniem go na
adres konkursy@mokisbielawa.pl.
4. Aby zrealizować przedstawienie należy wykonać kukiełki. Kukiełki mogą być wykonane w
całości samodzielnie, techniką dowolną. Można również wykorzystać wydruki postaci znajdujące
się na stronie www.siecwdomu.mokisbielawa.pl i z nich wykonać proste kukiełki.
5. Można przygotować całe przedstawienie lub jedną ze scen przedstawienia, jednak prezentacja
nie może być krótsza niż 3 minuty. Można przygotować więcej niż jedną scenę, ale sceny muszą
być z dwóch różnych przedstawień.
6. Nagrany film, jeśli jest zbyt duży by wysłać go mailem, można zamieścić na wybranym portalu
lub dysku wirtualnym i na adres organizatora wysłać tylko link do zamieszczonego filmu.
7. Filmy należy wysłać do dnia 14 stycznia 2021 r. do godz. 15.00 na adres
konkursy@mokisbielawa.pl . Nie ma określonych parametrów filmu, ważne żeby obraz był
czytelny i było słychać prezentowany tekst.
8. Jury powołane przez organizatora oceniać będzie przedstawienie pod względem przygotowania
inscenizacji, scenografii, przygotowanych lalek (kukiełek), opracowania i interpretacji tekstu, ruchu
kukiełkami. Jakość filmu nie będzie oceniana.
9. Uczestnicy najlepiej zrealizowanego przedstawienia otrzymają nagrodę w kwocie 900 zł, za
drugie miejsce otrzyma 600 zł, a za trzecie 300 zł. Dodatkowo kwotą 200 zł zostanie nagrodzony
wybrany uczestnik za wykonanie najciekawszej, kreatywnej i samodzielnie wykonanej kukiełki
(lalki).
10. Uczestnicy wypełniają i przesyłają na adres konkursy@mokisbielawa.pl kartę zgłoszenia oraz
podpisane przez opiekunów oświadczenia. Jeśli są to osoby niepełnoletnie wskazują w zgłoszeniu
opiekuna, który zobowiązuje się reprezentować grupę i rozliczyć ew. nagrodę pomiędzy członków
grupy.

KARTA ZGŁOSZENIA

Lp. Imię i nazwisko

Wiek

Miejsce
zamieszkania

Szkoła

1.
2.
3.
Imię i nazwisko opiekuna:*

* Imię i nazwisko opiekuna w przypadku jeśli osoby są niepełnoletnie.

Podpis opiekuna
……………………………….

