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R E G U L A M I N 

Festiwalu teatralnego „W krainie baśni, bajek i legend” 

I. CELEM FESTIWALU JEST: 

1. Uwrażliwienie dzieci i młodzieży na piękno słowa pisanego i mówionego. 

2. Pobudzenie zainteresowania książką, jako źródłem wiedzy i przeżyć. 

3. Rozbudzenie wyobraźni w kierunku poszukiwania różnorodnych rozwiązań artystycznych, służących scenicznej 

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

4. Stworzenie możliwości rozwijania zdolności i zdobywania nowych umiejętności  artystycznych. 

II. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE: 

1. W festiwalu może  uczestniczyć 1 zespół reprezentujący swoją szkołę, przedszkole lub placówkę kulturalną. Warunkiem 
uczestnictwa jest nadesłanie karty zgłoszenia pod adres: 

Zespół Szkół w Horodle, ul. Piłsudskiego 58, 22-523 Horodło, lub telefonicznie pod numerem  tel./fax (84) 651 53 31. 
(należy określić nazwę placówki, tytuł przedstawienia, ilość uczestników) 

Zespół reprezentujący może być wyłoniony na podstawie eliminacji szkolnych. 

2. Przy doborze repertuaru i jego opracowaniu teatralnym (tworzenie scenariusza, scenografia, reżyseria, muzyka, ruch) należy 

kierować się zarówno walorami artystycznymi i wychowawczymi utworów, jak i własną inwencją artystyczną oraz 

możliwościami wykonawczymi zespołów. 

3. Przedstawianie może być wystawione zarówno w języku polskim, jak i językach obcych. Mile widziany język angielski. 

4. Oprawa artystyczna widowiska nie powinna zawierać zbyt dużych elementów scenograficznych   oraz   takich, które 

wymagają specjalnych warunków technicznych do ich montowania. 

Maksymalny czas montażu scenografii do 5 minut. 

5. Liczba uczestników w zespole nie powinna  przekraczać 20 osób. 

6. Czas trwania prezentowanego programu nie może przekroczyć 25 minut. 

7. Z każdym zespołem, poza instruktorem (kierownikiem artystycznym), winien być obecny na przeglądzie opiekun - 

wychowawca, odpowiedzialny za grupę pod względem organizacyjnym  i wychowawczym. 

8. Festiwal jest realizowany w ramach projektu Comenius „W krainie baśni, bajek i legend” 

III. TERMIN i MIEJSCE 

1. Karty zgłoszeń należy dostarczyć do Zespołu Szkół w Horodle do 14.03.2014r. 

2. Festiwal odbędzie się 5.04.2014r. w Domu Kultury w Horodle 

IV. JURY 

1. Przedstawienia oceniać będzie Jury powołane przez organizatora. 

2. Werdykt Jury jest ostateczny. 

3. Przy ocenie zespołu, Jury weźmie pod uwagę: dobór repertuaru, formy wyrazu artystycznego (inscenizacja, reżyseria, oprawa 

plastyczna, muzyczna i choreografia), wykonawstwo (kultura słowa, ruch, gest itp.), ogólny wyraz artystyczny i wartości 

wychowawcze. 

V. NAGRODY 

1. Wszystkie zespoły, biorące udział w Przeglądzie otrzymają Dyplomy Uczestnictwa. 

2. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe. 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny. 

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo rejestrowania oraz emisji w środkach masowego przekazu przedstawień 
prezentowanych przez zespoły. 

VII. ORGANIZATOR 

Zespół Szkół w Horodle 

Ul. Piłsudskiego 58 

22-523 Horodło 


