
III SOCHACZEWSKI FESTIWAL TEATRALNY

SPAT i SPAT-cik  22 marca 2019 

 

1. REGULAMIN

Sochaczewskie  Centrum  Kultury  serdecznie  zaprasza:  przedszkola,

szkoły podstawowe,  gimnazja,  szkoły  średnie,  a  także  wszystkich

miłośników teatru do udziału  w  festiwalu  amatorskich  teatrów  ,,SPAT’’

i ,,SPAT-cik’’.

2. CELE  FESTIWALU

 głównym celem Festiwalu jest integracja środowiska amatorskiego ruchu 

teatralnego, wymiana doświadczeń oraz poglądów, przedstawienie autorskich 

spektakli młodego pokolenia;

 wspieranie  edukacji  szkolnej  i  uzupełnianie  jej  o  dzieła,  twórców  i

problematykę  wykraczające  poza  ramy  oficjalnych  programów  nauczania,

inspiracją stają się często arcydzieła literatury światowej, odkrywane na nowo i

adaptowane w oryginalny sposób;

 stworzenie dialogu między widzem a aktorem, w którym głównym tematem  

są sprawy ważne dla młodego człowieka;

 stworzenie warunków do współpracy między zespołami oraz dobra i twórcza

zabawa teatrem;

 wzbogacenie oferty kulturalnej adresowanej do mieszkańców Sochaczewa i

regionu; 



3. TERMIN i MIEJSCE

Sochaczewskie Centrum Kultury – ul. Chopina 101;

22 marca 2019 r. (piątek)

 godzina 9.00 – Grupy młodsze 

- Przedszkola i zerówki

- Klasy I-III

- Klasy IV-VI

 godzina 13.00 – Grupy starsze 

- Klasy VII-VIII

- Gimnazja

- Szkoły średnie

4. ZGŁOSZENIA

 zapraszamy grupy teatralne, estradowe, teatry miniatur, teatry poezji, ruchu,

kabarety itp.;

 czas występu: grupy młodsze – do 10 minut, grupy starsze -  do 20 minut

 warunkiem  uczestnictwa  jest  przesłanie  drogą  elektroniczną  karty

zgłoszeniowej na adres: sekretariat.chopina.sck@gmail.com  do 15 marca

2019 r. (piątek), lub dostarczyć pod adres: Sochaczewskie Centrum Kultury

ul. Chopina 101 lub telefonicznie (46) 863-25-72  .

 karta zgłoszeniowa stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. 

5. NAGRODY i JURY

 najciekawsze zespoły wybrane przez Jury otrzymają nagrody SPAT-y              

i SPAT-ciki;

  każdy zespół otrzyma dyplom uczestnictwa

 organizator powołuje niezależne Jury 

 zapewniamy  promocję  wyróżnionych  zespołów  i  ich  spektakli  w  lokalnej

prasie, radiu i na stronie internetowej SCK.     

mailto:sekretariat.chopina.sck@gmail.com


6. SPRAWY ORGANIZACYJNE

 organizatorzy nie narzucają tematu przewodniego prezentowanego 

przedstawienia;

 grupy  teatralne  występują  na  scenie  o  wymiarach  9x12  m   ,   z  pełnym

oświetleniem          i nagłośnieniem,  kurtyną i kulisami.

 czas przygotowania do spektaklu (ustawienie dekoracji, świateł, itp.) nie może

przekroczyć 10 minut. Ograniczenia czasowe będą ściśle przestrzegane;

 przewidywaną muzykę do spektaklu należy nagrać na płycie CD-R, (nagrana 

w  systemie  wave),  którą  przed  swoją  prezentacją  należy  dostarczyć

akustykowi.        W przypadku prezentacji muzyki na żywo należy dostarczyć

rider techniczny.

 organizator  prosi  aby  przedstawiciele  poszczególnych  grup  teatralnych

pozostali  na  widowni  festiwalu  aż  do ogłoszenia  ostatecznych  wyników ok

godz. 16.00

 opłatę za uczestnictwo w kwocie  ( 5, 00 zł od osoby) prosimy wpłacać przy

rejestracji zespołów w dniu imprezy w godz.8.00-8.50 – grupy młodsze , a w

godz.12.00-12.50-grupy starsze;

 wszyscy zarejestrowani uczestnicy otrzymają identyfikatory Festiwalu SPAT

 organizator nie pokrywa kosztów przejazdu i ubezpieczenia grupy

 organizator zastrzega sobie prawo do zmiany godzin przeglądu

ZAPRASZAMY!

                                       


