Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 0050.11.2014
Burmistrza Wąbrzeźna
z dnia 29.01.2014 r.

REGULAMIN
KONKURSU TEATRALNEGO O TEMATYCE EKOLOGICZNEJ DLA DZIECI
I MŁODZIEŻY

§ 1. Organizatorem Konkursu jest Burmistrz Wąbrzeźna.
§ 2. Konkurs polega na przygotowaniu i prezentacji małej formy teatralnej na temat
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, ukazującej dzieciom ekologiczne
zachowania w życiu codziennym.
§ 3. Cele konkursu:
- kształtowanie i promowanie właściwej postawy sprzyjającej trosce o środowisko,
a w szczególności nawyku segregacji odpadów komunalnych,
- prezentacja talentów artystycznych dzieci i młodzieży,
- wspieranie uzdolnień i pomoc w rozwijaniu zainteresowań teatralnych,
- twórcza wymiana doświadczeń między uczniami.
§ 4. Konkurs trwa od 1 kwietnia 2014 r. do 30 września 2014 r., przy czym:
1) zgłoszenia udziału w konkursie będą przyjmowane do 30 maja 2014 r., w Wydziale
Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Wąbrzeźno, ul. Wolności 18 (pok. nr 16),
2) prezentacje konkursowe dla każdej kategorii wiekowej odbędą się 7 czerwca 2014 r.
podczas obchodów Dni Wąbrzeźna na Podzamczu w Wąbrzeźnie,
3) laureaci konkursu zobowiązani są zorganizować i rozliczyć wyjazd do teatru
w terminie od 8 czerwca 2014 r. do 30 września 2014 r.
§ 5. Wzór zgłoszenia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Druki zgłoszeń
znajdują się w Wydziale Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Wąbrzeźno, ul. Wolności
18 (pok. nr 16) oraz na stronie www.wabrzezno.com.
§ 6. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych z terenu miasta Wąbrzeźno.
§ 7. Konkurs odbędzie się w 2 kategoriach wiekowych:
I kategoria – klasy I – III,
II kategoria – klasy IV – VI.
§ 8. W konkursie mogą wziąć udział zespoły teatralne wyłonione w drodze eliminacji
wewnętrznych w szkołach. Do konkursu każda szkoła zgłasza maksymalnie
1 zespół w każdej kategorii wiekowej.
§ 9. W konkursie mogą być prezentowane przedstawienia oparte na istniejących już
scenariuszach, jak i autorskie, w dowolnej formie teatralnej, spełniające następujące
warunki:
1) czas trwania - maksymalnie 6 minut,
2) liczba wykonawców – do 10 osób,
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3) warunki techniczne – możliwość wystawienia w dowolnej przestrzeni, stosunkowo
mała scenografia, łatwa do zamontowania w krótkim czasie.
Uczestnicy konkursu we własnym zakresie przygotowują kostiumy, elementy
scenograficzne, muzykę.
Organizator konkursu zapewni plenerową scenę (Amfiteatr na Podzamczu
w Wąbrzeźnie) oraz nagłośnienie.
Skład Komisji Konkursowej ustali Burmistrz Wąbrzeźna.
W poszczególnych kategoriach wiekowych zostaną przyznane nagrody za zajęcie
I miejsca oraz wyróżnienia za udział w konkursie.
Komisja Konkursowa ma prawo przyznać dodatkowe nagrody i wyróżnienia.
Przy ocenie zgłoszonych prezentacji Komisja Konkursowa weźmie pod uwagę:
zgodność z tematem, wartość artystyczną, spójność prezentacji oraz wrażenia ogólne.
Laureatami konkursu będą zespoły, które uzyskają największą liczbę punktów,
przyznanych przez Komisję Konkursową na podstawie karty oceny (załącznik nr 2 do
regulaminu).
Nagrodą za zajęcie I miejsca w każdej z dwóch kategorii wiekowych będzie wyjazd do
teatru dla całego zespołu na dowolny spektakl/przedstawienie. Maksymalny koszt
wyjazdu wyniesie 500 zł dla każdego zwycięskiego zespołu.
Koszty wyjazdu mogą obejmować: koszty przejazdu oraz biletów wstępu do teatru na
spektakl/przedstawienie.
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 7 czerwca 2014 r. podczas
obchodów Dni Wąbrzeźna.
Konkurs będzie promowany na stronie internetowej Urzędu Miasta
Wąbrzeźno, w Miejskiej Telewizji Kablowej oraz w prasie lokalnej.
Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

