PRZEGLĄD LEGEND MAZOWSZA I BAŚNI
„CHCECIE WIERZCIE LUB NIE WIERZCIE …”
GOWOROWO, 25 listopada 2022r.
I. Tematyka konkursu
Tematyka przedstawień jest określona: legenda związana z regionem Mazowsze lub
dowolna baśń. Konkurs teatralny ma formułę otwartą.
II. Organizator
Organizatorem jest Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie
III. Uczestnicy
Uczestnikami Przeglądu mogą być uczniowie przedszkoli, szkół podstawowych, szkół
średnich, dorośli, grupy międzypokoleniowe, wychowankowie placówek
pozaszkolnych oraz uczestnicy zajęć teatralnych ośrodków kultury z województwa
mazowieckiego.

VIII. Nagrody
1. Organizator przewiduje nagrody za udział dla wszystkich grup, oraz dla najlepszego
aktora lub aktorki.
2. Organizator zastrzega sobie prawo prezentowania nagrodzonych spektakli oraz
publikowania scenariuszy bez wypłacania honorariów autorskich.
3. Nagrody współfinansują: Powiat Ostrołęcki i Gminny Ośrodek Kultury, Sportu
i Rekreacji w Goworowie.
IX. Komisja
1. Organizator powoła Komisję Konkursową.
2. Kryteria oceny: dobór legendy/baśni pod kątem możliwości wykonawczych
uczestników; umiejętność zaprezentowania zgodnie z przekazami źródłowymi (m.in.
zachowanie gwarowego brzmienia tekstów); warsztat aktorski (dykcja); wykorzystanie
strojów i rekwizytów, reżyseria; ogólny wyraz artystyczny.
3. Organizator poinformuje oficjalnie o wynikach Przeglądu w dniu prezentacji spektakli
oraz wręczy nagrody.
X. Organizator zastrzega prawo ostatecznej interpretacji regulaminu.

IV. Zgłoszenia
Organizator określa formę zgłoszenia (w załączeniu).
V. Terminy
1. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 07.11.2022r. W przypadku zgłoszenia
przesłanego pocztą liczy się data stempla pocztowego.
2. W przypadku dużej ilości zgłoszeń, o udziale grupy w konkursie decyduje kolejność
zgłoszeń.
3. Spektakl konkursowy odbędzie się w terminie: 25.11.2022r. o godz. 10.00
w świetlicy w Goworowie.
VI. Organizacja
1. Komisja Konkursowa oceniać będzie tylko formy teatralne nie dłuższe niż 30 min.
2. Forma: żywy teatr, kukiełka, maska.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do filmowania i fotografowania spektakli
konkursowych, a powstały materiał będzie stanowił własność organizatora.
4. Scenariusz legendy/baśni w wersji papierowej i zapisu na CD wraz z danymi
autora legendy należy przedłożyć organizatorowi w dniu konkursu.
VII. Warunki Techniczne
1.Organizator zapewnia: Scenę,
możliwość zaciemnienia sali, oświetlenie i
nagłośnienie. Przewidywaną muzykę do spektaklu należy nagrać na pendrive.
2. Czas na rozstawienie scenografii – max.10 min. Najważniejszą wartością ma być
przekaz treści.

XI. Informacje u koordynatora

Agata Majk – koordynator wydarzenia
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie
Ul. Szkolna 16A, 07 – 440 Goworowo
Tel./fax 29 76 15 246 goksirgoworowo.pl goksirgoworowo@op.pl

