Konkurs „Bliżej Teatru” - kategoria edukacja i uczestnictwo
objęty honorowymi patronatami
Posłanki na Sejm RP pani Lidii Gądek
Starosty Powiatu Olkuskiego pana Pawła Piasnego
Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz pana Romana Piaśnika
Teatru Zagłębia w Sosnowcu




W sprawozdaniu w formie tabeli * należy uwzględnić:


ZASADY PROGRAMOWE:



Konkurs „Bliżej Teatru” służy dostrzeganiu i popularyzowaniu działań
nauczycieli szkół Powiatu Olkuskiego, wspierających istnienie teatru,
wzbogacających jego społeczne i artystyczne wartości, utrwalających
i poszerzających zainteresowania dzieci i młodzieży twórczością teatralną,
i ich uczestnictwem w wydarzeniach kulturalnych. Konkurs ma charakter
statystyczny.




ZADANIA UCZESTNIKÓW:
Systematyczna, całoroczna działalność w dziedzinie edukacji teatralnej;
rozwijanie kontaktów z teatrem; inspirowanie dzieci i młodzieży do
twórczości własnej; opieka nad ruchem amatorskim; wprowadzanie
nowych form uczestnictwa w kulturze teatralnej. Zgłoszenie pisemne
szkoły do udziału w konkursie, w formie sprawozdania z działalności, za
drugi okres roku szkolnego 2017/2018 oraz pierwszy okres roku
szkolnego 2018/2019. Sprawozdanie potwierdzone podpisem dyrektora
szkoły należy nadesłać do dnia 25.03.2019 roku na adres Stowarzyszenia:
Zarząd Stowarzyszenia Teatralno - Literackiego
Zespół Szkół nr 3 im. A. Kocjana w Olkuszu
32-300 Olkusz ul. Fr. Nullo 32
Z dopiskiem na kopercie: Konkurs Bliżej Teatru kat. edukacja
i uczestnictwo
lub mailem w pliku PDF na jeden z podanych
przez opiekunów
konkursu adres. W tytule pliku prosimy podać nazwę konkursu oraz
nazwę szkoły.
Powołana przez Zarząd STL w Olkuszu komisja konkursowa:
 tworzy powiatowy fundusz nagród;
 gromadzi dokumentację;

analizuje i ocenia zgłoszenia;
przyznaje nagrody








organizowane wyjazdy do teatrów / nazwa teatru, tytuł sztuki, liczba
uczestników;
organizowane wyjścia na spektakle teatralne/ miejsce, tytuł sztuki,
liczba uczestników;
spotkania z aktorami i ludźmi teatru;
lekcje teatralne organizowane w teatrach/ tematy lekcji, liczba
uczestników;
udział w konkursach recytatorskich, warsztatach i przeglądach
teatralnych;
udział w konkursie na recenzję teatralną;
udział w turnieju wiedzy o teatrze;
przygotowanie amatorskich spektakli teatralnych, przedstawień
i imprez artystycznych;
prowadzenie w szkole zespołów teatralnych, grup kabaretowych,
zespołów wokalnych;
inne formy uczestnictwa w kulturze teatralnej

Podsumowanie konkursu odbywa się każdego roku na uroczystej gali
organizowanej z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru w Zespole Szkół
nr 3 im. A. Kocjana w Olkuszu. Szczegółowe informacje można uzyskać
u opiekunów konkursu :
Wiesława Syguła
syga@poczta.onet.pl
Małgorzata Dachowska
adri1308@interia.pl
Regina Burdziakowska - Maj
regin66@wp.pl

tel. 697 608 370
tel. 604 927 274
tel. 6050217 560

Gala z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru odbędzie się w dniu
5.04.2019 roku, o godz.10.00 w auli ZS nr 3 w Olkuszu.
Zapraszamy do udziału w konkursie.
*Pliki do pobrania: regulamin konkursu oraz sprawozdanie w formie tabeli do
uzupełnienia dostępne są na stronie Stowarzyszenia www.stl.olkusz.pl

