REGULAMIN
Powiatowego Przeglądu Teatrów Jednego Aktora „Dotyk Teatru”
I. Organizator
Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Aleksandra Majkowskiego w
Wejherowie
II. Cele konkursu
1. Pobudzanie wrażliwości artystycznej w dziedzinie recytacji i sztuki aktorskiej 2.
Kształtowanie kultury żywego słowa oraz doskonalenie warsztatowych umiejętności
recytatorskich i aktorskich uczestników 3. Uczczenie Międzynarodowego Dnia Teatru
III. Zasady uczestnictwa
1. Konkurs skierowany jest do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu
wejherowskiego
2. Uczestników przeglądu zgłaszają szkoły
3. Jedna szkoła może zgłosić do przeglądu trzech uczniów
4. Warunkiem uczestnictwa w Przeglądzie jest dostarczenie karty zgłoszeniowej w
nieprzekraczalnym terminie do 20 marca 2018 roku do siedziby Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Wejherowie przy ulicy Kaszubskiej 14 lub przesłanie jej e-mailem na adres :
ewelina.m@biblioteka.wejherowo.pl.
5. Dostarczenie karty zgłoszeniowej jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu i
zgodą na publikację danych osobowych uczestników.
6. Prezentacje uczestników odbędą się 27 marca 2018 roku od godz. 11.00.
7. Zadaniem Uczestnika Przeglądu jest prezentacja jednego tekstu w języku polskim. Forma
prezentacji oraz użyte środki wyrazu artystycznego powinny mieć charakter inscenizowanego
monodramu. Dopuszcza się używanie rekwizytów, scenografii, wykorzystywanie muzyki,
układów choreograficznych. Organizator zapewnia : odtwarzacz CD, efekty oświetleniowe,
stoliki, wieszaki, krzesła. Zapotrzebowanie na wyżej wymienione elementy musi być wpisane
do katy zgłoszeniowej. Inne rekwizyty uczestnicy powinni zapewnić sobie we własnym
zakresie.
8. Czas prezentacji – maksymalnie 15 minut. Organizator i Jury zastrzegają sobie prawo do
ewentualnego przerwania występu po znacznym przekroczeniu dopuszczalnego czasu.

IV. Jury
1. Prezentacje oceniać będzie komisja konkursowa w składzie:
- Katarzyna Ciesiołkowicz – aktorka amatorskiego teatru „OKO” działającego przy
Wejherowskim Centrum Kultury
- Iwona Klein -Iwona Klein – polonista, reżyser wielu widowisk okolicznościowych
- Ewelina Magdziarczyk-Plebanek – krytyk teatralny, kulturoznawca, bibliotekarz
2. Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna
V. Kryteria oceny
1. Dobór repertuaru (uwzględnienie wartości artystycznych utworu oraz dostosowanie go do
wieku i umiejętności uczestnika)
2. Interpretacja utworu
3. Kultura słowa (dykcja oraz emisja głosu)
4. Ogólny wyraz artystyczny
VI. Nagrody
1. Dla laureatów wybranych przez członków komisji konkursowej przewidziane są nagrody
i/lub wyróżnienia
2. Nagrody oraz dyplomy należy odebrać osobiście w dniu konkursu. Nieodebrane nagrody
przechodzą na własność Organizatora.
VII. Dodatkowe informacje
1. Przyjazd uczestników odbywa się na ich koszt własny
2. Szczegółowe informacje otrzymać można u koordynatora konkursu : Eweliny
Magdziarczyk-Plebanek (tel. 58 672-65-72)

