
R E G U L A M I N

Przeglądu Małych Form Teatralnych

SCENERIADA 2018

Przegląd Małych Form Teatralnych SCENERIADA 2018 odbywa się w ramach obchodów
Międzynarodowego Dnia Teatru oraz przygotowań do obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę
niepodległości i ma charakter prezentacji dorobku artystycznego dziecięcych i młodzieżowych grup
teatralnych.  Organizator  pozostawia  dowolność  w  wyborze  tematyki  wystąpień  scenicznych.
Dopuszczalne są dowolne małe formy realizacji, tj. etiuda, teatr cieni, pantomima. 

§1
Postanowienia ogólne

Cele:
1. Prezentacja dorobku artystycznego dziecięcych i młodzieżowych grup teatralnych.
2. Rozwijanie uzdolnień twórczych i doskonalenie umiejętności recytatorskich. 
3. Wzbogacanie doświadczeń scenicznych. 
4. Szerzenie  kultury  żywego  słowa  oraz  doskonalenie  umiejętności  obserwacji,  świadomego
odbioru i oceny przedstawień scenicznych. 
5. Zachęta do poszukiwań teatralnych i inspiracja do dalszej pracy twórczej.
6. Integracja środowiska rówieśniczego. 

Organizatorem Przeglądu Małych Form Teatralnych SCENERIADA 2018 jest Dzielnicowy Dom
Kultury „Bronowice”.

Prezentacje  odbędą  się  w  głównej  siedzibie  Dzielnicowego  Domu  Kultury  „Bronowice”,
ul. Krańcowa 106 20-320 Lublin, w dniu 08.05.2018 (wtorek) od godz. 9:00. 

Informacje  dotyczące  PMFT  SCENERIADA  2018  znajdują  się  na  stronie  internetowej
Organizatora: http://www.ddkbronowice.pl/ w zakładce KONKURSY.

§2
Założenia programowo-organizacyjne

Zgłoszenia:
1. W Przeglądzie mogą brać udział amatorskie grupy teatralne tworzone przez dzieci i młodzież
w wieku szkolnym, działające w szkołach, domach kultury, ogniskach kultury i parafiach.
2. Zespół zgłaszający chęć udziału w Przeglądzie Małych Form Teatralnych SCENERIADA 2018
zobowiązany jest do złożenia karty zgłoszeniowej.
3.  Karty  uczestnictwa  należy  wysłać  do  04.05.2018 r.  na  adres  mailowy:
dzialprogramowy@ddkbronowice.pl  lub złożyć osobiście w sekretariacie Dzielnicowego Domu
Kultury „Bronowice” ul. Krańcowa 106 20-320 Lublin.
4. W przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania
Przeglądu.



Pokazy spektakli:
1. Jeden zespół może wystawić tylko jedną małą formę.
2. Czas wystąpienia może trwać maksymalnie 15 minut.
3. Czas przeznaczony na montaż techniczny spektaklu nie powinien przekraczać 10 minut.
4. Organizatorzy zapewniają pomoc pracowników w obsłudze sprzętu podczas przedstawienia.

§3
Organizacja Przeglądu

1. Prezentacje  w ramach Przeglądu Małych Form Teatralnych SCENERIADA 2018 odbędą się
we wtorek, 08.05.2018 r. w sali  tanecznej Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice”. 
2. W razie zgłoszeń przekraczających możliwości organizacyjne Przegląd odbędzie się w ciągu
dwóch dni.
3. Osobą kontaktową w sprawie Przeglądu jest Małgorzata Karpińska, telefon kontaktowy: 81 442
70 75.
4. Scenografię  do  przedstawień  każda  grupa  zapewnia  we  własnym  zakresie  i  nie  jest  ona
obowiązkowa.
5. Organizator  dysponuje  sprzętem  nagłośnieniowym,  którym  można  odtwarzać  podkłady
dźwiękowe i  piosenki.  Nośniki  audio  akceptowane  przez  sprzęt  ośrodka  to  pendrive  z  danymi
w formacie MP3 oraz płyty CD. 
6. W trakcie przeglądu obsługą nagłośnienia zajmuje się pracownik Dzielnicowego Domu Kultury
„Bronowice”.
7. W trakcie PMFT SCENERIADA 2018 zostanie wykonana fotorelacja, która następnie zostanie
zamieszczona na stronie internetowej Organizatora: http://www.ddkbronowice.pl/

Dostarczenie  karty  zgłoszenia  Przeglądu  Małych  Form  Teatralnych  SCENERIADA 2018  jest
równoznaczne  z  akceptacją  regulaminu  i  wyrażeniem  zgody  na  publikację  zdjęć  na  stronie
Organizatora.


