
Gminny Ośrodek Kultury w Płośnicy 
zaprasza do udziału w 

XXIX Ogólnopolskim Przeglądzie Teatrów Amatorskich 
„Płośnickie Lato Teatralne 2016” 

w dniach 15-17 czerwca 2016 roku. 
 

Współorganizatorzy: 
Starostwo Powiatowe w Działdowie 
Urząd Gminy w Płośnicy 
Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Płośnicy 
 

 

REGULAMIN PRZEGLĄDU TEATRALNEGO 
 

Przegląd ma charakter ogólnopolski. 
Przegląd adresowany jest do amatorskich teatrów dziecięcych, młodzieżowych oraz amatorskich teatrów 
skupiających osoby dorosłe. 
Celem Przeglądu jest: 

- prezentacja dorobku artystycznego amatorskich teatrów dziecięcych ,młodzieżowych, dorosłych 
- inspiracja i poszukiwanie nowych form pracy artystycznej i wychowawczej wśród  zespołów, 
- wymiana doświadczeń pomiędzy zespołami i animatorami teatralnymi, 
- wzbogacanie osobowości młodego człowieka poprzez edukację teatralną, 
- wskazywanie na pozytywne idee, zasady moralne ,szeroko pojęta edukacja teatralna 

W Przeglądzie można wystawiać wszystkie formy teatralne. 
Każdy zespół może przedstawić tylko jeden spektakl w oparciu o własne elementy scenografii. 
Czas prezentacji nie może przekroczyć 40 min. 

1. Warunkiem uczestnictwa w Przeglądzie jest nadesłanie KARTY ZGŁOSZENIA do dnia 30 maja 2016 r. 
drogą pocztową a także potwierdzenia ilości osób oraz wpłaty w wysokości 15 zł za osobę. 

Wpłaty należy  dokonać na konto; do 30 maja 2016 r.  
(Uwaga! Zmiana numeru konta!) 
BANK SPÓŁDZIELCZY 14/2030/0045/1110/0000/0223/9680 
2.Harmonogram występów zostanie zamieszczony na stronie Ośrodka Kultury w  Płośnicy do dnia 

09 czerwca 2016 r. na stronie internetowej www.gokplosnica.pl 
3.Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora. 
4.Jury powołane przez Organizatora oceniać będzie w szczególności: 

 - dobór repertuaru, 
 - inscenizację 
 - adaptację tekstu , 
 - reżyserię, 
- środki wyrazu artystycznego (słowo, ruch, kostium, muzyka i inne). 

5.Jury decyduje o zakwalifikowaniu uczestników do prezentacji na Gali Przeglądu. 
6.Decyzja Jury jest ostateczna. 
7.Uczestnicy otrzymają pamiątkowe gadżety i dyplomy. 
8.Laureaci otrzymają nagrody ufundowane przez Organizatora oraz sponsorów. 
9. Zgłoszenie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne prawo do zapisu 
występu dowolna techniką i wykorzystywanie zapisanego materiału do celów edukacyjnych i 
popularyzatorskich. 
10. Nadesłanie karty zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

 
 
 



INFORMACJE DODATKOWE: 
 

- kategorie (wiekowe, rodzajowe) zostaną ustalone w zależności od zgłoszeń, 
- wszyscy uczestnicy proszeni są o uczestniczenie we wszystkich prezentacjach w obrębie kategorii do której 
zostaną zakwalifikowani celem wymiany doświadczeń, scena nie posiada elementów (statywy, stelaże, itp.) 
przeznaczonych do instalacji  scenografii 

 
- uczestnicy i obserwatorzy, którzy dokonali wpłaty, otrzymają jeden ciepły posiłek . 
Pozostałe posiłki uczestnicy realizują we własnym zakresie. Podczas przeglądu funkcjonuje do 
późnych godzin wieczornych stołówka. 
- impreza ma charakter plenerowy - uczestników zapraszamy z własnymi namiotami, śpiworami, 
menażkami i kocami. 
- miejscem, w którym można rozbić namioty będzie teren za Kościołem Św. Barbary  w Płośnicy. 

- Przed przeglądami spektakli, w godzinach porannych realizowane będą warsztaty teatralne dla 
wszystkich zainteresowanych uczestników. 
 
www.gokplosnica.pl 
 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

  
 


