Regulamin IV Festiwalu Teatrów Amatorskich
Końskowola – 19 maja 2018 r.
I Postanowienia ogólne
1. Celem IV Festiwalu Teatrów Amatorskich jest:
- prezentacja dorobku artystycznego młodzieżowych teatrów amatorskich,
- wymiana doświadczeń scenicznych występujących grup,
- nabycie nowych umiejętności teatralnych,
- wymiana doświadczeń reżyserskich,
- promowanie wartości moralnych, które są tematem prezentowanych przedstawień,
- tworzenie środowiska Instruktorów teatralnych, którzy wykorzystują teatr jako narzędzie
wychowawcze.
2. Organizatorem Festiwalu Teatrów Amatorskich jest Akademia Młodzieżowa, działająca przy
Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo, ul. Jezuicka 4/9, 20-113 Lublin, zarejestrowana pod nr KRS:
0000094228. NIP: 712-01-67-025.
Więcej informacji o organizatorze na stronach internetowych:
www.festiwal.akademiamlodziezowa.pl
3. Odbiorcami Festiwalu Teatrów Amatorskich są grupy teatralne tworzone przez młodzież z całej
Polski, działające przy szkołach, domach kultury, parafiach i innych instytucjach.
4. Festiwal ma charakter konkursowy.
5. Festiwal jest jednoetapowy.
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II Zgłoszenia
Każda grupa wyrażająca chęć wzięcia udziału w Festiwalu zobowiązana jest do wysłania
uzupełnionego formularza zgłoszeniowego na adres akademia@fsd.lublin.pl lub osobistego
złożenia w siedzibie Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo (ul. Jezuicka 4/9, 20-113 Lublin).
Formularze zgłoszeniowe należy dostarczyć do 7 maja 2018 r.
Formularz
zgłoszeniowy
znajduje
się
na
stronie
internetowej
Festiwalu:
www.festiwal.akademiamlodziezowa.pl
Uczestnictwo w Festiwalu oraz warsztatach teatralnych organizowanych w ramach festiwalu
jest darmowe, nie wymaga żadnych opłat.
III Festiwal Teatrów Amatorskich
Festiwal Teatrów Amatorskich odbędzie się 19 maja 2018 r. w Gminnym Ośrodku Kultury im.
K. Walczak w Końskowoli (ul. Lubelska 93, 24-130 Końskowola; województwo lubelskie, powiat
puławski).
Każda z grup biorących udział w Festiwalu może zaprezentować jedną krótką formę teatralną.
Czas występu nie może przekraczać 15 minut.
Czas przygotowania technicznego występu nie może przekraczać 10 minut.
Każda grupa zobowiązana jest do samodzielnego przygotowania potrzebnych do występu
elementów scenografii, rekwizytów.
Organizatorzy zapewniają miejsce, w którym można zostawić swoje rzeczy oraz wszystkie
materiały potrzebne do przygotowania technicznego występu.
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7. Organizatorzy zapewniają możliwość korzystania z wszelkich sprzętów technicznych, w które
jest wyposażona sala (światła, mikrofony, komputer).
8. Organizatorzy zapewniają pomoc w obsłudze ww. sprzętów.
9. Organizatorzy zapewniają również wsparcie w przygotowaniu aktorskim grup poprzez
organizację dwóch warsztatów teatralnych, w których udział mogą wziąć wszystkie osoby
uczestniczące w Festiwalu.
10. Terminy warsztatów teatralnych: 28 kwietnia 2018 r. w Centrum Dobrego Wychowania w
Motyczu Leśnym (12 km od Lublina) oraz 19 maja 2018 r. w Gminnym Ośrodku Kultury im. K.
Walczak w Końskowoli (przed rozpoczęciem Festiwalu). Uczestnictwo w warsztatach jest
darmowe.
11. Wszystkich zainteresowanych wzięciem udziału w warsztatach prosimy o zgłoszenie liczby
uczestników najpóźniej 7 dni przez terminem warsztatów wysyłając wiadomość na adres:
akademia@fsd.lublin.pl lub pod numerem telefonu 512440046.
12. W ramach Festiwalu Teatrów Amatorskich odbędzie się forum dla Instruktorów grup
teatralnych biorących udział w konkursie, którego celem jest wymiana doświadczeń
prowadzenia młodzieżowych grup teatralnych oraz pracy z młodzieżą.
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IV Zasady konkursu
Festiwal Teatrów Amatorskich jest formą jednoetapowego konkursu.
Na koniec Festiwalu zostaną przyznane dwie nagrody: Nagroda Jury i Nagroda Publiczności w
postaci statuetek.
Skład Jury stanowią eksperci z dziedziny teatru wyznaczeni przez Organizatorów.
Kryteria oceny konkursowej: gra aktorska, ruch sceniczny, scenografia, kostiumy.
Każda grupa ma możliwość konsultacji z członkiem składu jury po zakończeniu przeglądu.
Każda osoba biorąca udział w Festiwalu otrzyma dyplom.
Każda grupa biorąca udział w Festiwalu otrzyma certyfikat uczestnictwa.

V Harmonogram Festiwalu
28 kwietnia 2018 – Motycz Leśny - Warsztaty Teatralne dla grup biorących udział w Festiwalu (dla
chętnych grup) 7 maja 2018 – ostateczny termin składania zgłoszeń
19 maja 2018 – Gminny Ośrodek Kultury im. K. Walczak w Końskowoli – Festiwal Teatrów Amatorskich
9.00 – 10.00 Rejestracja grup
10.00 – 12.00 Warsztaty teatralne dla młodzieży oraz forum dla Instruktorów grup
12.00 – 12.30 Lunch
12.30 – 15.00 Przegląd Festiwalowy
15.00 - 15.30 Podsumowanie, wręczenie nagród
15.30 – 16.30 Konsultacje z jury
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VI Kontakt
Sekretariat Akademii Młodzieżowej
Kinga Ozga
tel. 512440046
e-mail: akademia@fsd.lublin.pl
ul. Jezuicka 4/9
20-113 Lublin
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