
VII FESTIWAL MŁODEGO AKTORA 
 KĘTY 2018

R E G U L A M I N 
REGIONALNEGO 

TURNIEJU INTERPRETACJI BAJKI I BAŚNI
 

   I.    Organizator:  Dom Kultury w Kętach

 II.    Cele konkursu:
          1. Pobudzenie aktywności twórczej dzieci i młodzieży.
          2. Podkreślenie wagi poprawnego stosowania języka oraz znajomości literatury polskiej i   

          3. Rozbudzenie wyobraźni w kierunku poszukiwania różnorodnych rozwiązań  artystycznych,

 
         4. Stworzenie możliwości rozwijania zdolności i zdobywania nowych umiejętności  

III.    Terminy: 
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- przyjmowanie zgłoszeń: do 05.03.2018r.

zagranicznej.

służących scenicznej prezentacji wybranego utworu literackiego z możliwością wykorzystania 
środków charakterystycznych dla małych form.

przez konfrontację z publicznością, kontakty z wykonawcami i udział w warsztatach 
teatralnych.

- występy konkursowe: 14-15.03.2018 r. 
12.04.2018 r.- gala finałowa: 



  IV.     Warunki uczestnictwa:
1. Konkurs jest adresowany jest do dzieci szkół podstawowych
2. Zadaniem każdego uczestnika jest przygotowanie scenicznej interpretacji wybranego utworu 

literackiego: bajki, baśni, legendy, utworu poetyckiego pisanego prozą lub wierszem, 
dostosowanego do wieku wykonawcy.

3. Prezentacja nie może ograniczyć się wyłącznie do recytacji utworu.
4. Turniej jest konkursem teatralnym, w którym obok żywego słowa należy wykorzystać środki 

wzbogacające wyraz artystyczny występu (np. ruch sceniczny, kostium, rekwizyt, elementy 
scenografii, muzykę, śpiew itp. – stosownie do charakteru inscenizacji).

5. Czas trwania prezentacji: max 7 min.
6. Szkoła/placówka kulturalno-oświatowa może zgłosić na turniej maksymalnie 6 osób
7. W dniu imprezy każdy uczestnik jest zobowiązany wpłacić akredytację w wysokości 9 zł.
8. Uczestnicy, którzy w dniu przesłuchań konkursowych chcą skorzystać z warsztatów 

teatralnych, muszą zaznaczyć swój udział w nich w karcie zgłoszenia oraz uiścić dodatkową 
opłatę w wysokości 5 zł. 

9. Kartę zgłoszenia udziału należy dostarczyć osobiście (pokój nr 4 DK) lub przesłać   
pocztą, faksem lub mailem najpóźniej do 05.03.2018 r. na adres:

             	   	 Dom Kultury w Kętach, 32-650 Kęty, ul. Żwirki i Wigury 2a
           	 	  	 fax: 33/ 845 27 10
            	   	 e-mail: animator@domkultury.kety.pl

    V.     Ocena:
           1. Prezentacje oceniać będzie komisja artystyczna powołana przez organizatora.
           2. Dzieci będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I-III i klasy IV-VI
           3. Kryteria oceny:
                a) dobór repertuaru do możliwości i charakteru wykonawcy, 
                b) kultura słowa – dykcja, technika mówienia,    
                c) autorska interpretacja (bogactwo, dobór i poziom środków interpretacyjnych,  
                         
                d) właściwy dobór i celowość użycia scenicznych środków wyrazu tj. rekwizyt, muzyka, 
                 elementy scenografii, światło itp.

  VI.    Nagrody:
1. Grand Prix – wyboru dokonuje komisja artystyczna spośród wszystkich uczestników   
    Festiwalu Młodego Aktora (Turnieju Interpretacji Bajki i Baśni oraz Wywiedzione ze słowa)
2. Miejsca oraz wyróżnienia w dwóch kategoriach wiekowych
3. Maski Teatru „Groteska” z Krakowa
4. Nagroda Specjalna Dyrektora Domu Kultury w Kętach
5. wszyscy uczestnicy otrzymają dyplom za udział, laureaci – dyplomy i nagrody.

VII. Uwagi końcowe:
           1.  Wypełnienie i podpisanie karty zgłoszenia załączonej do regulaminu jest równoznaczne 

    z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Dom Kultury danych osobowych uczestnika 

       
            2. Koszty delegacji pokrywają instytucje delegujące.
            3. Organizator zastrzega sobie prawo zmian przebiegu Turnieju, wynikających z ilości 
   
            4. Szczegółowy program przesłuchań konkursowych oraz gali finałowej zostanie przesłany 

            5. Szczegółowe informacje dotyczące imprezy umieszczone zostaną także na plakatach 
    i stronie internetowej  www.domkultury.kety.pl

       Informacji udziela także Dział Programowo-Animacyjny DK, tel. 33/844 86 77, 
       e-mail: animator@domkultury.kety.pl.

odpowiednich do wieku wykonawcy i charakteru utworu),

konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
(Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz zgodą na publikację wizerunku uczestnika 
w materiałach promocyjnych organizatora.

zgłoszonych uczestników.

do uczestników drogą elektroniczną na adresy podane w karcie zgłoszenia.
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