Program

Promocji Twórczych Działań Artystycznych
D z i e c i i M ł o d z i e ż y P R O A R T E 2015

LUBUSKA GALA TEATRALNA
REGULAMIN
Regionalne Centrum Animacji Kultury zaprasza do udziału w Lubuskiej Gali Teatralnej uczniów szkół podstawowych
i gimnazjów z województwa lubuskiego.
Mamy nadzieję, że i w tym roku Lubuska Gala Teatralna stworzy młodym ludziom nową szansę na poszukiwanie
oryginalnych form pracy twórczej oraz warunków do rozwijania aktywności teatralnej. Zachęcamy do tworzenia
możliwości wymiany doświadczeń oraz wspólnej integracji środowiska.
I. ADRESACI
Do udziału w spotkaniach zapraszamy teatry działające w szkołach, domach kultury oraz innych instytucjach zajmujących
się edukacją teatralną dzieci i młodzieży, skupiające uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. W spotkaniach mogą
uczestniczyć teatry prezentujące różnorodne formy teatralne nie zależnie od konwencji.
Lubuska Gala Teatralna jest imprezą,która odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych:
Scena Dziecięca (zespoły złożone z uczniów szkół podstawowych)
Scena Młodzieżowa (zespoły złożone z uczniów gimnazjów)
II. SPEKTAKL
Czas prezentowanego spektaklu nie może przekroczyć 30 min. Spektakl przygotowany
w różnym wieku bierze udział w kategorii dziecięcej lub młodzieżowej, z której jest większość uczniów.

przez

uczniów

III. CELE SPOTKAŃ






prezentacja dorobku artystycznego młodych grup twórczych,
inspirowanie poszukiwań oryginalnych form pracy twórczej,
podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji teatralnej,
tworzenie warunków do rozwijana aktywności twórczej wśród młodych,
promocja twórczości młodych grup artystycznych, a także tworzenie możliwości wymiany, doświadczeń między
pedagogami i instruktorami teatralnymi.

IV. PRZEGLĄDY POWIATOWE





Podstawowym warunkiem uczestnictwa jest terminowe nadesłanie karty zgłoszenia na adres organizatorów
przeglądów powiatowych.
Jury eliminacji powiatowych typuje do udziału w wojewódzkim spotkaniu finałowym najwyżej dwa zespoły dziecięce
i jeden zespół młodzieżowy, jeśli jest to umotywowane ich poziomem artystycznym.
Prezentacje powiatowe organizują instytucje kultury lub jednostki samorządu terytorialnego do 22 maja 2015 r.
Wszelkich informacji dotyczących prezentacji powiatowych udzielają jednostki organizujące przegląd. Szczegółowy
wykaz realizatorów w załączeniu.

V. FINAŁ WOJEWÓDZKI






Laureaci przeglądów powiatowych zostaną zawiadomieni pocztą elektroniczną o dokładnym terminie występu.
Laureaci przeglądów powiatowych przyjeżdżają na finał wojewódzki na koszt własny lub instytucji delegującej.
Opłata akredytacyjna 20 zł za udział w finale wojewódzkim ponosi zespół lub instytucja delegująca.
Szczegółowe informacje o finale wojewódzkim po zakończeniu prezentacji powiatowych.
Finały wojewódzkie odbędą się w:
3-4 czerwca 2015 r. Scena Dziecięca – Świebodziński Ośrodek Kultury
26 maja 2015 r. Scena Młodzieżowa – Międzyrzecki Ośrodek Kultury

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Karty zgłoszenia do pobrania na www.rcak.pl oraz u realizatorów przeglądów powiatowych.
Ostateczna interpretacja powyższych zapisów, a także prawo rozstrzygania kwestii spornych nieujętych w regulaminie,
przysługuje organizatorom.
Uczestnicy PRO ARTE poprzez przesłanie karty zgłoszenia na adres organizatora wyrażają zgodę na zbieranie
i przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatora w celach promocyjno-marketingowych zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).

