
REGULAMIN

IX   PRZEGLĄDU PRZEDSZKOLNYCH

ZESPOŁÓW TEATRALNYCH

W GIŻYCKU

„KURTYNKA W GÓRĘ”

 

I. ORGANIZATOR
- Przedszkole Miejskie nr 4 w Giżycku
- GCK- Giżycko

       II.  MIEJSCE PRZEGLĄDU
                     Giżyckie Centrum Kultury

II. CELE PRZEGLĄDU
-Prezentacja twórczości zespołów  dziecięcych  działających w placówkach przedszkolny 
na terenie naszego miasta i gminy
- Umożliwienie dziecięcym zespołom konfrontacji dokonań artystycznych
- Kształtowanie i rozwijanie zainteresowania dzieci kulturą teatralną
- Budzenie zamiłowania do słuchania i czytania literatury dziecięcej
 

III.  ZASADY ORGANIZACYJNE PRZEGLĄDU
1. Uczestnictwo w Przeglądzie.

Do udziału w przeglądzie organizatorzy zapraszają:
-przedszkolne zespoły teatralne
-przedszkolne grupy 
Kategorie wiekowe:
Dzieci 4-6 letnie

2. Repertuar
Uczestnicy Przeglądu przygotowują spektakl ( przedstawienie) trwające około  15 min.
Uczcijmy razem 100 lat odzyskania Niepodległości przez Polskę przedstawiając                         
„Piękne legendy polskie”



3. Program prezentowany przez uczestników Przeglądu nie będzie podlegał ocenie .                      
Czekamy na fajne przedstawienia, miły nastrój i dobrą zabawę. 

4. Prosimy o zwrócenie uwagi podczas realizacji spektakli na:
- dobór repertuaru do możliwości wykonawczych uczestników
-scenariusz i reżyserię
-kulturę żywego słowa
- kreatywność
-środki wyrazu w teatrze: opracowanie plastyczne i muzyczne spektaklu, inscenizacja , 
scenografa, kostumy ,ruch sceniczny, wizualizacja.
- charakter wychowawczy i wartości moralne spektaklu
4.  Podstawą wzięcia udziału w Przeglądzie jest nadesłanie lub dostarczenie osobiście karty 
zgłoszenia do GCK- Giżycko do 20 kwietnia 2018r.
5. Przegląd zgłoszonych zespołów odbędzie się  15  maja.2018 o godz. 9.15 w Giżyckim           
Centrum Kultury. Szczegółowy  program imprezy będzie udostępniony w dniu przeglądu

IV. NAGRODY

Za uczestnictwo w przeglądzie przewidziane są nagrody.

Uwaga:
Organizator dopuszcza zmiany w związku z liczbą zgłoszonych zespołów- powiadomienie 
telefoniczne.

Kontakt: Dorota Łychacz 513259918
                 Zofia Kimbor   aa992977771



Załącznik nr 1

KARTA ZGŁOSZENIA ZESPOŁU (ODDZIAŁU ) PRZEDSZKOLNEGO
DO PRZEGLĄDU MAŁYCH FORM TEATRALNYCH

GIŻYCKO 2018

Przedszkole:……………………………………………………………………………………………………………………………

(odział przedszkolny)

Adres:……………………………………………………………………………………………………………………………………

Nazwa zespołu:…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Tytuł widowiska…………………………………………………………………………………………………………………………………

Wykorzystane materiały/ opracowania własne, zasłyszane, publikowane

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Autor/ autorzy scenariusza

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Czas  trwania  przedstawienia:……………………………………………………………………………………………………….

Imię i nazwisko opiekuna zespołu (telefon kontaktowy)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Inne uwagi

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

                                                                                                                                       Podpis zgłaszając



Załącznik nr 2 

Zgoda rodziców na występ dziecka w IX Miejskim Przeglądzie Teatrów
Przedszkolnych pod hasłem „Kurtynka w górę”.

Wyrażam zgodę na występ mojego dziecka w IX Miejskim Przeglądzie Teatrów 
Przedszkolnych pod hasłem „Kurtynka w górę”, organizowanym przez Miejskie Przedszkole 
nr 4 w Giżycku we współpracy z Giżyckim Centrum Kultury.

Oświadczam, ze wyrażam zgodę na publikacje zdjęć z udziałem mojego dziecka           w celu
promocji imprezy i przedszkola.

Lp. Imię i nazwisko dziecka Czytelny podpis rodzica




