XXII PRZEGLĄD TEATRALNY I RECYTATORSKI
DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ
„BLISKIE SPOTKANIA 2018”
Cel imprezy:

Stworzenie możliwości konfrontacji artystycznej dzieci i młodzieży
niepełnosprawnej.

Integracja dzieci i młodzieży z różnych środowisk.

Rozwijanie zainteresowań i poszerzanie form działalności artystycznej.

I w końcu – abyśmy się spotkali!
Organizatorzy:
§ Zespół Szkół Specjalnych im. W. Sherborne w Czerwionce – Leszczynach
§ Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce – Leszczynach
Termin:
9 maja 2018 roku- środa

Rozpoczynamy punktualnie o 9:00 – prosimy o przybycie na godz. 8:40

Gorąco zachęcamy do pełnego uczestnictwa w tym szczególnym Spotkaniu.
Prosimy Opiekunów grup o takie zorganizowanie przyjazdu, aby dzieci i młodzież
mogła się wspólnie bawić i zobaczyć także występy innych młodych artystów.

Ze względów organizacyjnych zgłoszenia prosimy przesyłać do 12 IV !!!
Uwaga:
Wprowadzona została akredytacja w wysokości 3,00 zł od uczestnika,
płatna przelewem na konto Miejskiego Ośrodka Kultury
44-230 Czerwionka-Leszczyny, ul. Wolności 2
nr 78845410952003009591640001
lub w kasie w CKE w dniu Przeglądu.
Miejsce:
Centrum Kulturalno-Edukacyjne, ul. 3 Maja 36A Czerwionka-Leszczyny
Tel. kontaktowy: 32 431 89 55 wewn. 16 lub 19
Jury:

W skład trzyosobowego jury wejdą specjaliści:
oceniający spektakle – aktor, instruktor teatralny oraz pedagog,
oceniający recytacje – dwóch polonistów, bibliotekarz,

W dwa tygodnie po zakończeniu Przeglądu odbędzie się uroczyste rozdanie
nagród w Zespole Szkół Specjalnych w Czerwionce - Leszczynach
Karty zgłoszeń wraz z oświadczeniami /dołączone do regulaminu/ należy przesyłać:
 tel/fax – 32/ 43 12 991;
 e-mail – bliskie-spotkania@wp.pl
 Zespół Szkół Specjalnych im. Weroniki Sherborne, ul. Przedszkolna1 ,
44-238 Czerwionka – Leszczyny;

Regulamin Przeglądu:
Przegląd odbywać się będzie w następujących kategoriach:
I Przedstawienia teatralne wszelkiego rodzaju bez względu na tematykę.
II Recytacje:
- recytacje indywidualne / maksymalnie trzy z jednej placówki/
- recytacje zbiorowe /maksymalnie dwie z jednej placówki/
Uwaga:
Ilość recytowanych utworów, ich długość oraz dobór zależy jedynie od możliwości
rozwojowych uczestników.
Repertuar danego recytatora z poprzedniego roku nie może być przez niego
powtórzony.
Warunki uczestnictwa:
1. Warunkiem uczestnictwa jest obecność na rozpoczęciu Przeglądu.
2. Czas trwania spektaklu max do 20 min, recytacji max do 5 min.
3. Obecność terapeuty na scenie jedynie jako pomocnika osoby niepełnosprawnej.
4. W przypadku grupy teatralnej z placówki integracyjnej w skład zespołu
wchodzi min. 4 osoby z niepełnosprawnością.
5. Dokumenty: - karta zgłoszenia
- oświadczenie Dyrektora (o odpowiedzialności
za bezpieczeństwo, zgoda na publikację wizerunku)
6. Uiszczenie opłaty akredytacyjnej.
Harmonogram:
Harmonogram zostanie przedstawiony do 23 kwietnia.
Organizator zabezpiecza:
1. Poczęstunek w wyznaczonym miejscu. Na sali widowiskowej obowiązuje
całkowity zakaz spożywania jakichkolwiek posiłków!
2. Sprzęt: magnetofony, odtwarzacze, światła, mikrofony oraz fachowców.
3. Dobrą zabawę :)
Nagrody:
1. Wszystkie zespoły i recytatorzy otrzymują dyplomy uczestnictwa i upominki.
2. Puchary:
- Grand Prix dla zespołu teatralnego-puchar Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury
w Czerwionce-Leszczynach
- Grand Prix dla recytatora /ów/ - puchar Starosty Rybnickiego
3. Nagrody otrzymują Laureaci Grand Prix, I, II i III miejsca w obu kategoriach.
Możliwość interpretacji regulaminu przysługuje jedynie Organizatorom!
Więcej informacji na temat Przeglądu na stronie www.zss-leszczyny.pl
oraz www.ckecl.pl
Szczegółowych informacji udziela koordynator Przeglądu Beata Frycz tel.608 595 806
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

