III Przegląd Teatrów Dziecięcych
im. Wincentego Rapackiego 2017
Sztuka teatru zmierza przede wszystkim do osiągnięcia celu artystycznego. Celem artystycznym w
przypadku teatru jest finalny efekt – spektakl teatralny, prezentowany szerszej publiczności. Istotną
częścią twórczości teatralnej jest także sam proces jej tworzenia, jednak końcowy efekt
podejmowanych wysiłków jest dla uczestników amatorskiego teatru najważniejszym elementem tego
procesu. Dzieje się to także w obszarze działań amatorskiego teatru nieprofesjonalnego. Teatr ten
jest przede wszystkim formą zabawy i przygody, do której Państwa serdecznie zapraszamy. Mówiąc
o teatrze i jego lipnowskich tradycjach, ciężko nie wspomnieć o Wincentym Rapackim - aktorze i
reżyserze teatralnym, który urodził się w naszym mieście. Rapacki to czołowa postać polskiej sceny
schyłku XIX wieku. Jako propagatorzy kultury w Lipnie powinniśmy pamiętać o dorobku naszego
przodka, dlatego też postanowiliśmy nazwać imieniem Wincentego Rapackiego tradycyjny już
Przegląd Teatrów Dziecięcych.

Regulamin
1. Organizatorem III Przeglądu Teatrów Dziecięcych im. Wincentego Rapackiego 2017 jest
Miejskie Centrum Kulturalne w Lipnie.
2. Honorowy Patronat nad Przeglądem objął Burmistrz Miasta Lipna.
3. Przegląd stanowi okazję do prezentacji zespołów teatralnych działających w szkołach,
klubach, świetlicach oraz instytucjach kultury, skupiających młodzież ze szkół
podstawowych i gimnazjum do lat 15.
4. Przegląd odbędzie się w KINIE „NAWOJKA” w dniu 05 maja 2017 r. od godz. 900.
5. Informacje o godzinie prezentacji poszczególnych zespołów podamy zainteresowanym
osobom telefonicznie i w dniu przeglądu.
6. Zespoły przyjeżdżają na koszt instytucji patronujących bądź delegujących.
7. Organizatorzy zapewniają nagłośnienie widowisk, podstawowe oświetlenie, odtwarzacz
CD oraz proste elementy scenografii (krzesła, stoliki, etc.) po wcześniejszym uzgodnieniu.
8. Razem ze zgłoszeniem należy przesłać szczegółowe informacje dotyczące oświetlenia
sceny i nagłośnienia.
9. Przegląd ma charakter konkursowy, obejmuje 3 kategorie wiekowe: szkoły podstawowe
klas I-III, szkoły podstawowe klasy IV-VI i szkoły gimnazjalne.
10.Jury przyzna statuetki i dyplomy dla zdobywców Grand Prix Burmistrza Miasta Lipna
oraz I, II i III-go miejsca.
11.Oceny dokona specjalnie powołane Jury. Werdykt Jury nie podlega odwołaniu.
12.Organizator zastrzega sobie prawo zmiany w podziale nagród i łączenia kategorii.
13.Czas trwania spektakli: od 10 do 30 min. Zespół ma maksymalnie 10 minut na
przygotowanie: ustawienie i zniesienie scenografii. Każdy zgłoszony zespół prezentuje
tylko jedną sztukę.
14.Organizator zastrzega sobie prawo do nagrywania i odtwarzania spektakli.
15. Karty zgłoszeń wypełnione drukowanymi literami należy dostarczyć do 21.04. 2017 r.
osobiście bądź pocztą, na adres: Miejskie Centrum Kulturalne w Lipnie, ul. Piłsudskiego 22,
87-600 Lipno z dopiskiem „Przegląd Teatrów Dziecięcych 2017”.
Dodatkowych informacji pod numerem tel.: 54-287-24-40 lub 607622792 udziela Radosław
Wysocki

Karta Zgłoszeniowa Przeglądu Teatrów Dziecięcych im. Wincentego
Rapackiego 2017
Nazwa grupy teatralnej ……………….....................…………………………………………………
Nazwa szkoły/placówki ………..…………………………..…............………………………………
Tytuł spektaklu ………………………………………............………..............…………............……
Reżyseria ………………………………………………….......………....…………............…………
Czas trwania spektaklu …………………………………..……………............………............………
Imię i nazwisko opiekuna/instruktora ………………………………...................…............…………
Telefon kontaktowy ………….…………………………..………...................……….....……………
Dokładne potrzeby techniczne (do wcześniejszego uzgodnienia z organizatorem)……………..…
………
…..…………………………………………………………………..……………………..
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…… …………………………………………………………………................................................
Wykonawcy ilość chłopców ..............., ilość dziewczynek ............ (nazwisko i rola w spektaklu)
…………………………………………………………….............
………………………………..………………………………………………………………………..
……………………………….………………………………………………………………………
…
……………………………...………………………………………………………………………….
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…
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………………...………………………………………………………………………………………
…
……………...…………………………………………………………………………………………
…
…………...……………………………………………………………………………………………
…
………...………………………………………………………………………………………………
…
……
..……………………………………………………………………………………......................
…….………………………………………………………………………...........................................
…....……...……………………………………………………………………………………………
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………..................................................................................................................................................
….……………………………………………………………………………………………………
…
………………………………………………………………………………………………………....
…… ……………………....…...............................................................................................................
………………………………………………… ………………………………………………….......
Miejsce i data podpis zgłaszającego/ pieczęć placówki ....................... ................................................

