REGULAMIN KONKURSU
6. FESTIWAL „WYCHOWANIE PRZEZ TEATR”
o statuetkę „ Otwartej dłoni ”
Organizatorzy:
1. II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej w Szamotułach
2. Szamotulski Ośrodek Kultury
Termin i miejsce:
13 grudnia 2018 r., godz. 10.00
kino Halszka, ul. Dworcowa 7, 64-500 Szamotuły
Cel:
•
•

twórcza resocjalizacja,
propagowanie pozytywnych form spędzania czasu wolnego przez popularyzację
teatru wśród nieprzystosowanej społecznie młodzieży.

Hasło: Wyłącz dręczenie!
Uszczegółowienie: dotyczy relacji między rówieśnikami w szkołach/na podwórkach/w
grupach rówieśniczych:
− gdy dziecko jest krzywdzone przez inne dziecko/grupę dzieci
− problematyka wyrafinowanych (niezauważalnych dla osób postronnych) zachowań:
znęcanie, dręczenie, szydzenie, ośmieszanie, grożenie, zastraszania, zaczepianie,
rękoczyny, zabieranie/niszczenie własności, rozpuszczanie plotek, izolowanie od
grupy…
− działanie dotkliwe, celowe, długotrwałe
Warunki:
1. Festiwal ma charakter otwartego konkursu profilaktyczno - edukacyjnego,
a udział w nim jest bezpłatny.
2. W konkursie mogą wziąć udział podopieczni kuratorów sądowych, grupy działające
przy świetlicach socjoterapeutycznych, środowiskowych, ośrodkach kuratorskich,
ogniskach wychowawczych, którzy posiadają opiekuna artystycznego, który zgłosi
ich do konkursu.
3. Opiekunem artystycznym jest osoba, która podjęła się przygotowania osoby bądź
grupy do konkursu i z którą organizator będzie się kontaktował w kwestiach
związanych z konkursem.
4. W Festiwalu biorą udział wyłącznie osoby lub grupy amatorskie. Osoby lub zespoły
profesjonalne mogą wystąpić jedynie w charakterze gościa.
5. Zaprezentować można dowolne, zgodne z tematem przewodnim i inne niż
wystawiane przez osobę lub grupę w poprzedniej edycji festiwalu, formy teatralne.
6. Forma teatralna nie może być związana z tematyką bożonarodzeniową.
7. Prezentowana forma teatralna nie może trwać dłużej niż 30 minut.
8. Formy teatralne nie mogą zawierać zwrotów uznawanych przez normy społeczne
jako nieprzyzwoite lub wulgarne oraz nie mogą naruszać dóbr osobistych.
9. Wykorzystać można dowolną scenografię, kostiumy, dowolną liczbę aktorów oraz
muzykę, jeżeli nie narusza ona praw autorskich.
10. Opiekun artystyczny osoby lub grupy powinien ustalić z organizatorem szczegóły
(wyposażenie) proponowanej scenografii i wykorzystania przez osobę lub grupę
rekwizytów scenicznych.
11. Opiekun dostarczy na nośniku cd wykorzystywany w konkursie podkład muzyczny.
12. Zgłoszenia (kartę zgłoszeniową) z dopiskiem: Festiwal „Wychowanie przez teatr”
należy nadsyłać pod adresem: Szamotulskiego Ośrodka Kultury, ul. Dworcowa 43,
64-500 Szamotuły lub mailem na adres: sylwia.firlet@szok.info.pl
13. Termin zgłoszeń mija 2 grudnia 2018 r. (decyduje data stempla pocztowego).
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14. Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko opiekuna artystycznego, telefon kontaktowy do opiekuna, nazwę i adres szkoły, do której uczęszcza osoba lub członkowie grupy, imiona i nazwiska osób i wszystkich członków zgłaszanej grupy artystycznej oraz adres mailowy opiekuna grupy.
15. Do konkursu mogą zgłaszać się grupy złożone z uczniów z różnych ośrodków.
W takiej sytuacji opiekun artystyczny wskazuje z ramienia jakiej placówki grupa
uczestniczy w konkursie.
16. Formy teatralne zostaną ocenione przez jury powołane przez organizatora wg
określonych przez siebie kryteriów z uwzględnieniem: związku prezentacji
z tematem konkursu, formy i pomysłowości, sposobu przekazu, jakości gry
aktorskiej a także walorów profilaktycznych prezentacji.
17. Jury wyłoni laureata konkursu spośród osób lub grup oraz przyzna dwa
wyróżnienia wg ustalonych podczas konkursu kryteriów, do których prawo
ustalenia zastrzega sobie organizator.
18. Jury może przyznać jedną dodatkową nagrodę za najlepszą kreację aktorską.
19. Każda osoba lub grupa będąca uczestnikiem konkursu otrzyma dyplom uczestnika.
20. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe lub finansowe ufundowane przez
organizatora.
21. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się w dniu prezentacji.
22. Przez przesłanie zgłoszenia osoba zgłaszająca osobę bądź grupę potwierdza, że
ta zapoznała się z treścią regulaminu, akceptuje jego postanowienia,
zobowiązuje się do ich przestrzegania oraz wyraża zgodę za przetwarzanie
danych osobowych.
23. Zgłoszenie do udziału w konkursie oznacza, że wszystkie osoby i członkowie
zgłaszanej grupy wyrażają nieodpłatnie zgodę na publiczne ujawnienie
i wykorzystanie swoich danych personalnych, wizerunku, głosu i/lub wypowiedzi
na portalach internetowych organizatora oraz w mediach relacjonujących festiwal
oraz dla celów jego promocji w kolejnych edycjach. W przypadku osób
niepełnoletnich, zgoda powinna zostać wyrażona pisemnie przez prawnych
opiekunów uczestników konkursu. Zgody o których mowa zobowiązany jest
wyegzekwować opiekun grupy i okazać je na żądanie organizatora.
24. Organizator powiadomi opiekunów artystycznych o terminie i kolejności prezentacji
przedstawień w oparciu o wcześniej przygotowaną listę zgłoszeń.
25. We wszelkich spornych sprawach rozstrzyga organizator.

Informacje o konkursie:
Sylwia Firlet, Szamotulski Ośrodek Kultury,
tel. 61 29 21 307, sylwia.firlet@szok.info.pl
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