zaprasza grupy teatralne reprezentujące placówki oświatowe
oraz nieformalne grupy teatralne z terenu gminy Żelechów

do udziału we

Wiośnie Teatralnej

Przegląd Form Teatralnych odbędzie się 15 kwietnia 2018 r. (niedziela)
o godz. 15.00 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Żelechowie
Zgłoszenia grup teatralnych do 6 kwietnia 2018 r.

REGULAMIN
Przeglądu Form Teatralnych „Wiosna Teatralna”
§1
Przegląd Form Teatralnych zwany „Wiosną Teatralną” organizowany jest przez Miejsko-Gminny
Ośrodek Kultury w Żelechowie.
§2
Przegląd ma na celu wymianę doświadczeń w tworzeniu małych form teatralnych, aktywizację
środowisk szkolnych i młodzieżowych oraz lokalnych społeczności.
§3
Przegląd odbywa się w sali widowiskowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Żelechowie dnia
15 kwietnia 2018 r. (niedziela) o godz. 15.00.
§4
1. Uczestnikami Przeglądu mogą być:
a) grupy teatralne reprezentujące placówki oświatowe z terenu gminy: przedszkole, szkoły
podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne,
b) nieformalne grupy teatralne z terenu miasta i gminy Żelechów.
2. Każdy zespół teatralny może zaprezentować jedno przedstawienie.
3. Tematyka przedstawienia jest dowolna.
4. Łączny czas trwania przedstawienia nie może przekroczyć 20 minut.
5. Po zaprezentowaniu się wszystkich uczestników nastąpi wręczenie dyplomów.
§5
1. Warunkiem uczestnictwa w Przeglądzie jest dostarczenie Organizatorowi prawidłowo
wypełnionej karty zgłoszeniowej stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu.
2. Wypełnioną kartę zgłoszeniową należy dostarczyć do siedziby Organizatora bądź przesłać
mailem na adres mgok@wp.pl w terminie do 6 kwietnia 2018 r.
3. Zgłoszenie do Przeglądu jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.
§6
1. O kolejności występów decyduje Organizator.
2. Organizator zapewnia odtwarzacz CD i nagłośnienie sceniczne.
3. Opiekunowie grup korzystających z podkładów muzycznych zobowiązani są do przygotowania
nagrań na płytach CD w formacie audio lub mp3.
4. Płyty z podkładem muzycznym opiekunowie poszczególnych grup powinni dostarczyć
Organizatorowi przed Przeglądem celem ich sprawdzenia.
5. Rekwizyty i kostiumy przygotowują uczestnicy.
6. Wszelkie szczegóły techniczne występu opiekunowie poszczególnych grup zobowiązani są
ustalić z Organizatorem przed Przeglądem. Wymagania techniczne (np. liczba i rodzaj
mikrofonów) należy określić w karcie zgłoszeniowej.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do fotografowania uczestników Przeglądu oraz
wykorzystywania i przetwarzania tych materiałów w celach związanych z działalnością
statutową MGOK.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

PRZEGLĄD FORM TEATRALNYCH
„WIOSNA TEATRALNA”
Karta zgłoszeniowa

Nazwa
placówki/
grupy
teatralnej
Liczba
wykonawców
Imiona i
nazwiska
opiekunów, tel.
kontaktowy
Tytuł i krótki
opis występu

Czas trwania
występu
(max. 20 min)
Wymagania
techniczne

