
XXII DOLNOŚLĄSKI 
             PRZEGLĄD 
             FORM             
             TEATRALNYCH

             F-ART

dla uczniów szkół podstawowych
Województwa Dolnośląskiego

REGULAMIN
1. Dolnośląski Przegląd Form Teatralnych „F-ART” jest imprezą              
    o zasięgu wojewódzkim.
2. Celem przeglądu jest: 

 prezentacja dorobku artystycznego amatorskich teatrów 
dziecięcych i młodzieżowych,

 inspirowanie do poszukiwań nowych form pracy artystycznej,
 edukacja teatralna instruktorów i uczestników przeglądu,
 promocja twórczości teatralnej dzieci i młodzieży.

3. Przegląd przeznaczony jest dla amatorskich grup teatralnych uczniów 
    szkół podstawowych województwa dolnośląskiego działających             
    w szkołach, domach kultury, świetlicach itp. 
4. Uczestnicy występują w dwóch kategoriach:

 „Młodsi” szkoły podstawowe, klasy I – V
 „Starsi”  szkoły podstawowe klasy VI – VIII

   Jeżeli grupa jest zróżnicowana pod względem wieku, o przynależności 
   do kategorii decyduje większa ilość występujących w danej grupie  
   wiekowej. 
5. Forma teatralna dowolna np.: kabaret, pantomima, przedstawienie    
    aktorskie, przedstawienie lalkowe, teatr ruchu, teatr tańca.
6.  Spektakl nie może trwać dłużej niż 30 minut.
7. Podstawą zgłoszenia zespołu jest: 
    nadesłanie, na adres organizatora, do dnia 24 marca 2023 r
    rejestracji spektaklu na płycie DVD - plan ogólny bez zbliżeń, montażu 

    
    wraz z wypełnioną czytelnie kartą zgłoszeń.
8. Organizatorzy powołują Radę Artystyczną, która po obejrzeniu 
    propozycji zakwalifikuje zespoły do Finału Wojewódzkiego.
9. O decyzji Rady Artystycznej organizatorzy powiadomią zespoły do        
    24 kwietnia 2023 roku.
 
FINAŁ WOJEWÓDZKI
10. Finał Wojewódzki w obydwu kategoriach odbędzie się w Kłodzkim
      Ośrodku Kultury 11 maja 2023 roku.  
11. Przedstawienia ocenia Jury powołane przez organizatorów.
12. W Finale przewidziane są  nagrody dla zwycięskich zespołów. 
      Jury ma prawo przyznać nagrody rzeczowe i finansowe. 
      Odbioru nagród dokonują pełnoletni opiekunowie grupy.
13. Koszty  związane z przyjazdem zespołu ponosi instytucja zgłaszająca  
      zespół.
14. Zespoły zakwalifikowane do Finału Wojewódzkiego obowiązuje   
      wpisowe w wysokości 40 zł od zespołu.
15. Informujemy, że instruktorzy zespołów zakwalifikowanych do finału   
      wojewódzkiego zobowiązani będą do przedłożenia zgód na    
      przetwarzanie danych osobowych w myśl obowiązujących przepisów   
      prawa w tym zakresie (RODO). Odpowiednie formularze zostaną   
      przesłane wraz z informacją o zakwalifikowaniu się zespołu.
16. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian terminów.
 

Organizator
        

Komisarz Przeglądu: Joanna Załucka


