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R E G U L A M I N

UCZESTNICY: Dzieci i młodzież z Powiatu Sulęcińskiego działający w kołach/grupach teatralnych w szkołach,

ośrodkach, klubach i innych placówkach.

CELE:
- Promowanie twórczości teatralnej dzieci i młodzieży

- Integracja i wymiana doświadczeń uczestników i instruktorów

- Prezentacja dorobku teatralnego młodych artystów

- Aktywizacja dzieci i młodzieży do działań twórczych

GRUPY WIEKOWE KAT. I

Klasy I - III

KAT. II

Klasy IV - VI

KAT. III

Klasy VII - VIII

KAT. IV
Szkoły
ponadpodstawowe
i starsi do 21 r.ż.

Kwalifikacja do grupy wiekowej odbywa się poprzez określenie większości, z której rocznikowo
pochodzą członkowie grupy teatralnej

KATEGORIE

WYKONAWCZE

TEATR JEDNEGO

AKTORA

TEATRY TAŃCA                           GRUPY

w tym inscenizacja                      TEATRALNE

i etiuda taneczna

KONFRONTACJE

POWIATOWE
10 MAJA 2023 r.
Sulęciński Ośrodek Kultury

RADA ARTYSTYCZNA: ▪ Radę Artystyczną powołuje SOK w Sulęcinie - organizator

LKA – Teatr

▪ Decyzje Rady Artystycznej są ostateczne.

▪ Rada Artystyczna Konfrontacji Powiatowych nominuje do

udziału w Finale Wojewódzkim do jednym zespole w

każdej kategorii wiekowej, jeśli jest to umotywowane ich

poziomem artystycznym.

▪ Jeśli do przeglądu w danej kategorii wiekowej nie

zgłoszono żadnych uczestników, to nominacja nie może być
przeniesiona na inną kategorię wykonawczą i wiekową

ORGANIZATOR:



ETAPY

KONKURSU:
ETAP I - ELIMINACJE POWIATOWE

▪ Organizatorami są instytucje

z województwa Lubuskiego, które

zgłoszą swój akces do udziału w LKA -

Teatr

▪ Organizatorzy Etapu I samodzielnie

prowadzą nabór i określają jego

charakter oraz termin, respektując

regulamin LKA - Teatr.

ETAP II - FINAŁ WOJEWÓDZKI

▪ Finał wojewódzki

▪ Organizator Sulechowski Dom

Kultury im. F. Chopina

▪ Do Finału Wojewódzkiego kwalifikują
się wykonawcy nominowani przez

Radę Artystyczną podczas

przeglądów Etapu I.

WARUNKI

UCZESTNICTWA:

● Zgłoszenia laureatów do I etapu dokonywane są  poprzez formularz on-line dostępny na stronie

organizatora www.soksulecin.pl w zakładce LKA”

● W przypadku osób niepełnoletnich do wyrażenia zgody no przetwarzanie danych osobowych

wizerunkuzobowiązani są rodzice lub pełnoprawni opiekunowie Uczestnika.

● Brak wyrażenia zgody jest równoznaczny z utratą praw do udziału w Lubuskich Konfrontacjach

Artystycznych – Teatr.

ZGŁOSZENIA: ▪ Zgłoszenie uczestnictwa na Konfrontacje Powiatowe należy dokonać w

nieprzekraczalnym terminie do 01.05.2023 roku

▪ Elektroniczne formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie: www.soksulecin.pl

w zakładce LKA

▪ Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie drogą internetową.

KRYTERIA

OCENY:

▪ dobór tematyki spektaklu do wieku aktorów;

▪ forma spektaklu;

▪ pomysłowość względem spektaklu;

▪ ogólne wrażenia artystyczne;

▪ dobór scenografii oraz elementów dodatkowych (rekwizyty, muzyka, choreografia);

▪ kultura słowa i interpretacja tekstu scenicznego;

▪ walory dramaturgiczne przedstawienia i kreacje aktorskie

NAGRODY ▪ W etapie Konfrontacji Powiatowych nagrody i wyróżnienia leżą w gestii organizatorów

tego etapu.

ORGANIZATOR:



POSTANOWIENIA

KOŃCOWE
Uczestnicy przeglądu powiatowego, ich opiekunowie i instruktorzy przyjeżdżają na własny koszt.

▪ Organizator przeglądu zastrzega sobie prawo do interpretacji treści Regulaminu.

▪ Uczestnicy powinni być ubezpieczeni na czas pobytu i przejazdu na przegląd powiatowy.

▪ Ubezpieczenia dokonuje uczestnik/ opiekun prawny lub jednostka delegująca.

▪ Regulamin Lubuskich Konfrontacji Artystycznych - Teatr wraz z załącznikami dostępny

będzie na stronie www.soksulecin.pl w zakładce LKA

▪ Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość informacji podanych w

zgłoszeniach.

▪ Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania regulaminów organizacyjnych instytucji

realizującej Konfrontacje oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

▪ Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu przeglądu w przypadku

wystąpienia okoliczności siły wyższej oraz w przypadku wprowadzenia obostrzeń

w trakcie trwania pandemii COVID-19 nałożonych przez RP uniemożliwiających

przeprowadzenie konfrontacji.

▪ Organizator wydarzenia Teatr nie ponosi odpowiedzialności za uczestników finału, za

których odpowiedzialność ponoszą bezpośredni instruktorzy i opiekunowie.

▪ Osoby niepełnoletnie są zobowiązane do przybycia na konkurs

▪ Każdy opiekun ponosi odpowiedzialność za swojego podopiecznego.

ORGANIZATOR

KONTAKT

Sulęciński Ośrodek Kultury

Ul. Stanisława Moniuszki 1

69-200 Sulęcin

Teresa Masztalerz

www.soksulecin.pl

email: teatrsoksulecin@gmail.com

tel. 95 7552477

ORGANIZATOR:

http://www.soksulecin.pl
http://www.gok.klodawa.pl

