
REGULAMIN 

PRZEGLĄDU TEATRU JEDNEGO AKTORA 

 Modliborzyce – 11 grudnia 2015 

 
I. ORGANIZATOR 

Gminny Ośrodek Kultury w Modliborzycach 

ul. Zamkowa 1, 23-310 Modliborzyce 

tel.: 15 871 50 21, e-mail: gokmodliborzyce@wp.pl 

 

II. Regulamin kierowany jest do nauczycieli, instruktorów 

oraz wszystkich zainteresowanych rozwijaniem zdolności aktorskich  

u młodzieży i dorosłych. 

 

III. Cele przeglądu: 

■ Promowanie twórczości teatralnej oraz inspirowanie do poszukiwań 

nowych form pracy artystycznej. 

■ Rozwijanie umiejętności wypowiedzi poprzez formę sztuki 

scenicznej. 

■ Autopromocja własnej osobowości. 

■ Pobudzenie kreatywnej postawy wykonawców w procesie 

zdobywania umiejętności, ekspresji, myśli i uczuć. 

 

IV. Warunki uczestnictwa:  

1. W Przeglądzie mogą wziąć udział uczniowie szkół gimnazjalnych, 

szkół średnich oraz dorośli 

2. Do Przeglądu można przystąpić tylko po wcześniejszym wypełnieniu 

karty zgłoszenia. 

3. Prezentacja powinna mieścić się w przedziale 5 - 10 minut. 

4. Uczestnicy przygotowują spektakl w oparciu o dowolny materiał 

literacki. 

5. Prezentacje mają formę teatru jednego aktora – nie mylić z 

konkursem recytatorskim (tzn. występują elementy teatralne np. ruch 

sceniczny, mimika, gest, kostium, scenografia, rekwizyt, dykcja, 

interpretacja utworów itp.) 

6. Wykonawca może korzystać z tła muzycznego, które powinno być 

nagrane na jednej płycie CD w odpowiedniej kolejności. 

7. Program występu nie może zawierać wulgaryzmów. 

8. Forma imprezy: konkurs. 

9. Zasięg: powiat 

 

V. TERMINY 

1. Podstawą uczestnictwa jest nadesłanie pocztą elektroniczną lub 

dostarczenie do siedziby Organizatora czytelnie wypełnionej karty 

zgłoszenia udziału w nieprzekraczalnym terminie do 07.12.2015r. 

2. Przegląd odbędzie się 11 grudnia 2015r.od godz.10.00 w sali 

widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Modliborzycach. 

 

V. JURY 

1. Prezentacje ocenia Jury powołane przez Organizatora. 

2. Jury ogląda wszystkie występy prezentowane podczas Przeglądu. 

3. Werdykt jury w zakresie oceny prezentacji jest ostateczny. 

 

VI. KRYTERIA OCENY JURY: 

■ dobór repertuaru 

■ reżyseria 

■ oryginalność pomysłu 

■ ogólne wrażenie artystyczne i sceniczne 

Występy będą oceniane w kategoriach: 

- szkoły gimnazjalne 

- szkoły średnie 

- dorośli 

 
VII. UWAGI KOŃCOWE 

1. Wykonawca może zgłosić swój udział w Przeglądzie tylko jeden raz. 

2. Wykonawcy występują w porządku ustalonym przez Organizatora. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do łączenia kategorii w 

przypadku małej liczby zgłoszeń. 

4. Organizator nie zapewnia rekwizytów oraz scenografii do występu. 

5. Zgłoszenie udziału w przeglądzie jest równoznaczne z akceptacją 

regulaminu. 

6. Nadesłanie karty zgłoszenia jest wyrażeniem zgody do przetwarzania 

danych osobowych do 

celów organizacyjnych i promocyjnych przeglądu. 

7. Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator. 

8. W przypadku małej ilości uczestników Organizator ma prawo do 

odwołania Przeglądu. 
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