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Regulamin III Podkarpackiego Konkursu Teatrów
Szkolnych „Z książką w tle”
Organizator
Akademickie Liceum Ogólnokształcące we współpracy z Teatrem im. Wandy
Siemaszkowej w Rzeszowie.
Forma konkursu
Przygotowanie krótkiego spektaklu teatralnego inspirowanego tekstem literackim
w języku polskim, angielskim, niemieckim lub hiszpańskim.
Cele
Ideą konkursu jest upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży poprzez
formę sceniczną, uwrażliwianie uczniów na teatr oraz wzbudzanie zainteresowania
sztuką. Ponadto, konkurs ma na celu zaznajomienie młodzieży z literackimi dobrami
kultury, ale także integrację uczniów z różnych szkół oraz przekazywanie wartości
terapeutycznych. W związku z powyższym, wybór tematyki zgłaszanych małych form
teatralnych powinien być inspirowany przeczytanymi tekstami literackimi.
Zasady uczestnictwa
1. Konkurs jest adresowany do uczniów klas 6-8 szkół podstawowych, oddziałów
gimnazjalnych oraz do uczniów szkół średnich.
2. Warunkiem wzięcia udziału w eliminacjach jest:
- zgłoszenie udziału do dnia 31 stycznia 2019 roku poprzez formularz elektroniczny
dostępny na stronie internetowej www.alo.rzeszow.pl,
- dla chętnych, dostarczenie do dnia 28 lutego 2019 roku afiszu w formacie A3
przedstawiającego spektakl w kontekście tekstu literackiego, będącego inspiracją
przedstawienia osobiście lub pocztą na adres: Akademickie Liceum
Ogólnokształcące, 35 - 225 Rzeszów, ul. Kopaczewskiego 2.
4. Do Konkursu dopuszczone będą zarówno spektakle w oryginale, ich fragmenty
jak i przedstawienia stworzone na podstawie autorskich scenariuszy uczniów,
inspirowanych tekstami literackimi. Sztuki mogą być wystawiane w języku polskim,
angielskim, niemieckim i hiszpańskim w dowolnej formie, np. scenki, pantomimy,
teatru cieni, teatru lalek, musicalu itp.
5. Przy ocenie przedstawień brane będą pod uwagę, między innymi, pomysł na
przedstawienie, realizacja tematu związanego z literaturą (książka, bohater
literacki), warsztat aktorski, poziom językowy (w przypadku przedstawień
obcojęzycznych) oraz tzw. ogólne wrażenie.
6. Zespół nie może liczyć więcej niż 10 uczestników.
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6. Czas wystawiania jednej sztuki powinien wynosić 10 - 30 minut.
7. Organizatorzy zapewniają profesjonalną scenę, sprzęt nagłaśniający,
projektor multimedialny i pomoc w obsłudze przedstawienia.
8. III Podkarpacki Konkurs Teatrów Szkolnych przebiegać będzie w dwóch
etapach:
I etap - eliminacje: wyłonione na podstawie nadesłanych zgłoszeń i afiszów
zespoły zaprezentują się na scenie Klubu IQ w Wyższej Szkole Informatyki
i Zarządzania przy ul. Sucharskiego 2 w Rzeszowie w dniach 4-6 marca 2019 roku.
O dokładnym terminie zespoły zostaną poinformowane najpóźniej do dnia
28 lutego 2019 roku.
Po każdym występie reżyserzy wystawionych sztuk otrzymają informację zwrotną
dotyczącą mocnych i słabych stron przygotowanego przedstawienia.
II etap – finał: wyłonione w eliminacjach zespoły będą rywalizowały o główne
nagrody podczas Finału na deskach Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie.
Finał będzie trwał 1 lub 2 dni, a zespoły, które przeszły pomyślnie eliminacje, będą
prezentowały swoje przestawienia z podziałem na kategorie, w tym z podziałem na
grupy wiekowe. Finał w Teatrze im. Wandy Siemaszkowej odbędzie się w dniach
18-19 marca 2019 roku.
Ewentualne zmiany w karcie zgłoszeniowej (co do liczby lub danych uczestników)
należy zgłaszać drogą mailową do dnia 28 lutego 2019 roku. Po upływie tego
terminu zmiana danych nie będzie brana pod uwagę.
9. Organizatorzy przewidują nagrody, wyróżnienia oraz dyplomy dla uczestników
i ich opiekunów.
10. Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród odbędzie się w dniu Finału Konkursu.
11. Przysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
Informacje dodatkowe
1. III Podkarpacki Konkurs Teatrów Szkolnych został zgłoszony do Wykazu zawodów
wiedzy, artystycznych i sportowych, które mogą być wymienione na świadectwie
ukończenia szkoły podstawowej, a następnie uwzględnione
w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół wyższego typu.
2. Organizator zapewnia możliwość próby generalnej w Teatrze w dniu 18 marca 2019
roku.
3. W przypadku pytań, prosimy o kontakt z organizatorkami Konkursu:
Marta Wójcik-Czerwińska, e-mail: mwojcik@alo.rzeszow.pl;
Sylwia Wilkosz, e-mail: swilkosz@alo.rzeszow.pl
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