„II MIĘDZYSZKOLNE KONFRONTACJE TEATRALNE – BAJKA 2011”
REGULAMIN KONKURSU
KARTA ZGŁOSZENIA

W ubiegłym roku Gminny Ośrodek Kultury w Biłgoraju zorganizował
„I Międzyszkolne Konfrontacje Teatralne” pod hasłem „Jasełka 2010”.
Pragniemy kontynuowad tę piękną, szkolną przygodę z teatrem i chcemy
rozszerzyd tematykę młodzieżowych widowisk teatralnych. W tym roku
proponujemy więc inny charakter naszego szkolnego przeglądu teatralnego.
Zapraszamy do przygotowania widowiska, którego tematem przewodnim
będzie „BAJKA”. Regulamin dopuszcza bajki zarówno znanych bajkopisarzy, jak
i nieznane, współczesne, przygotowane wg własnego scenariusza.
Gminny Ośrodek Kultury w Biłgoraju chciałby nadad temu wydarzeniu szerszy
wymiar i stworzyd okazję do wspólnego uczestnictwa w tych spektaklach
uczniom z terenu naszej gminy. Będzie to okazja do porównania i oceny pracy
własnej na tle innych szkół oraz do wymiany doświadczeo. Za najładniejsze
widowiska przewidziane są nagrody. Widowiska te zostaną również zgłoszone
na „Przegląd Teatrów Szkolnych” w Tarnogrodzie.
W związku z tym serdecznie zapraszamy Szkoły do udziału
w „II Międzyszkolnych Konfrontacjach Teatralnych – Bajka 2011”, które
odbędą się w Szkole Podstawowej w Smólsku Dużym, w dniu 24.03.2011
(czwartek) o godz. 9.30.
Cele Konfrontacji:
Celem jest popularyzacja ulubionego i cenionego przez dzieci i młodzież
gatunku literackiego, jakim jest bajka.
REGULAMIN:
-w konkursie mogą wziąd udział uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów z
terenu gminy Biłgoraj (1 przedstawienie z jednej szkoły, zespołu szkół)
-charakter bajek dowolny (tradycyjne, współczesne)

-czas trwania przedstawienia do 30 min.
-termin nadsyłania zgłoszeo do 15. 03.2011 r. do Gminnego Ośrodka Kultury w
Biłgoraju, pok.11
-organizator powołuje Komisję Konkursową, która wybierze trzy nagrodzone
przedstawienia jasełkowe, pozostali otrzymają stosowne dyplomy i nagrody za
udział,
-organizator zapewnia dowóz i posiłek uczestnikom konkursu
Kryteria oceny:
-wybór tematu
-interpretacja
-strój, rekwizyty
-gra aktorska
-wyraz ogólny
Serdecznie zapraszamy do wspólnej zabawy w teatr, po uprzednim wypełnieniu
załączonej karty zgłoszenia.

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Biłgoraju
Celina Skromak

KARTA ZGŁOSZENIA
NAZWA I ADRES SZKOŁY:
………………………………………………………………………………………………………………..
TYTUŁ BAJKI:
……………………………………………………………………………………………………………….
AUTOR SCENARIUSZA:
…………………………………………………………………………………………………………………
PRZYGOTOWANE POD KIERUNKIEM:
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
LICZBA UCZESTNIKÓW I OPIEKUNÓW:
…………………………………………………………

Pieczątka szkoły i podpis
…………………………………………

