V POWIATOWY FESTIWAL ŚWIETLICOWYCH GRUP
TEATRALNYCH
ph: „Wiosenne inspiracje ”
I. Organizacja i cel festiwalu:
Organizatorem jest świetlica szkolna w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 im. Ignacego Łukasiewicza
w Brzesku
ul. Królowej Jadwigi 18, 32-800 Brzesko
Tel. 14 6863530
E-mail: szkp2brzesko@onet.pl
Tel. Kontaktowy: Elżbieta Gibas: 607-710-585
Cele konkursu:




Wyzwalanie ekspresji twórczej i ruchowej
Kształtowanie prawidłowego stosunku do rówieśników
Integracja grup świetlicowych

II. Reguły festiwalu:
1. Termin: 25.04.2018r tj. środa o godz. 9:00 w PSP nr 2 w Brzesku – sala gimnastyczna
2. Uczestnicy: grupy teatralne utworzone wyłącznie z uczniów klas I-IV uczęszczających na
świetlice szkolną
3. Forma przedstawienia spektaklu dowolna.
4. Wybrany temat przedstawienia musi dotyczyć hasła: „Wiosenne inspiracje”
5. Czas trwania przedstawienia to maksymalnie 15 minut.
6. Dopuszczalne rekwizyty i podkłady muzyczne.
Zainteresowane szkoły prosimy o przesłanie zgłoszenia pocztą elektroniczną na adres szkoły,
telefonicznie lub osobiście w sekretariacie szkoły do dnia 16.04.2018r.tj. poniedziałek




Zgłoszenia: nazwa grupy teatralnej, nazwiska i imiona uczestników, tytuł przedstawienia, imię
i nazwisko opiekuna, nazwa placówki i numer telefonu
Podkładu muzycznego (pendrive): z nazwą grupy teatralnej i nazwą placówki prosimy o
dostarczenie do sekretariatu szkoły do dnia 16.04.2018r.
Wypełniona zgoda rodziców na umieszczenie wizerunku swoich dzieci na stronie internetowej
organizatora festiwalu i ewentualne rekwizyty potrzebne w przedstawieniu prosimy o
przyniesienie w dniu festiwalu

III. Kryteria oceny:

Jury oceniać będzie:






Dobór treści zgodny z tematyką
Ruch sceniczny ( twarzą do widowni, gest, mimika)
Emisja głosu, ekspresja
Ramy czasowe spektaklu
Ogólny wyraz artystyczny

IV. Nagrody:
Przewidziane są atrakcyjne nagrody rzeczowe dla świetlic szkolnych, dyplomy dla grup teatralnych,
podziękowania dla opiekunów.

Oświadczenie
Oświadczam, że wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody na umieszczenie wizerunku mojego
dziecka……………………………………………………………. na stronie internetowej Publicznej Szkoły
Podstawowej nr 2 w Brzesku.

………………………………………………………
Podpis rodzica/ opiekuna prawnego
Miejscowość, data
…………………………………………..

Karta zgłoszenia

Nazwa grupy teatralnej:………………………………………………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko uczestników:………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Tytuł przedstawienia:……………………………………………………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko opiekuna:…………………………………………………………………………………………………………………….
Nazwa szkoły i numer telefonu:……………………………………………………………………………………………………………

