Regulamin Przeglądu Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych
Zmagania o Pałacową Maskę 2017
I. Cele konkursu:
- prezentacja dorobku artystycznego amatorskich zespołów teatralnych
- inspirowanie do twórczych poszukiwań nowych form pracy artystycznej i wychowawczej
- kształtowanie i rozwijanie zainteresowań młodzieży kulturą teatralną
- stworzenie możliwości wymiany doświadczeń instruktorów, pedagogów, animatorów życia
teatralnego
- rozwijanie wrażliwości estetycznej i wzbogacanie osobowości dzieci i młodzieży poprzez
edukację teatralną.
II. Organizator:
Organizatorem Przeglądu Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych Zmagania o Pałacową
Maskę jest Miejski Dom Kultury w Mińsku Mazowieckim.
III. Zasady uczestnictwa:
1. W przeglądzie mogą brać udział dziecięce i młodzieżowe zespoły uprawiające różnorodne
formy teatralne (teatry żywego planu, teatry dramatyczne, lalkowe, kabarety, teatry poezji,
ruchu i inne), reprezentujące szkoły, domy kultury i placówki oświatowo-wychowawcze z
terenu powiatu mińskiego.
2. Placówkę może reprezentować tylko jeden zespół w każdej kategorii wiekowej.
3. Karty zgłoszenia należy przesłać pod adresem organizatora przeglądu do 11.03.2017 r.
4. Czas prezentacji spektaklu nie może przekroczyć:
- 15 minut w kategorii przedszkola
- 25 minut w pozostałych kategoriach
5. Laureaci „Zmagań o Pałacową Maskę” (zdobywcy pierwszych miejsc) automatycznie
kwalifikują się do przeglądu „Srebrna Maska” w Siedlcach (z wyjątkiem kategorii
przedszkola).
IV. Organizacja konkursu:
1. Konkurs obywa się w trzech kategoriach wiekowych:
- szkoły podstawowe
- gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne
- przedszkola

2. Prezentacje teatralne w poszczególnych kategoriach wiekowych odbywać się będą
w następujących terminach:
- 20 marca (poniedziałek), godz. 9:00 – szkoły podstawowe
- 21 marca (wtorek), godz. 9:00 – gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne
- 22 marca (środa), godz. 9:00 – przedszkola (w przypadku dużej liczby zgłoszeń również 23
marca (czwartek)
3. Lista laureatów ogłaszana będzie każdego dnia po zakończonych prezentacjach.
4. Finał konkursu – wręczenie nagród i dyplomów oraz prezentacja spektakli nagrodzonych
Złotą Maską – nastąpi 25.03.2017 r. (sobota) o godz. 16:00
V. Ustalenia końcowe:
1. Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe dla laureatów konkursu.
2. Organizator przeglądu zapewnia warunki sceniczne i obsługę techniczną spektakli zgodnie
z informacjami podanymi w Karcie zgłoszenia i w zakresie posiadanych możliwości.
Uczestnicy proszeni są o telefoniczne potwierdzenie, czy wymagania zapisane w Karcie
zgłoszenia są możliwe do zrealizowania przez Miejski Dom Kultury.
3. Organizator nie pokrywa żadnych kosztów związanych z udziałem w przeglądzie.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do filmowania i fotografowania prezentacji, a powstały
materiał będzie wyłączną własnością organizatora.
5. Wszelkie sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga organizator konkursu wraz
z komisją artystyczną.

