
REGULAMIN 

 XII PRZEGĄLDU SPEKTAKLI O TEMATYCE PROFILAKTYCZNEJ  

pod patronatem  

 PREZYDENTA MIASTA GŁOGOWA  I STAROSTY POWIATU 

GŁOGOWSKIEGO   

       

TEATRAPIA 2019     

21 marca, godz. 9.00 sala widowiskowa MOK Głogów  
  

1. Do Przeglądu zgłaszać można wszelkie formy sceniczne.  

  

2. Grupa teatralna biorąca udział w Przeglądzie, może liczyć max.10 osób.     

  (w tym: aktorzy, pomoc techniczna, realizatorzy dźwięku).    

Grupa licząca powyżej 10 osób może być dopuszczona do Przeglądu warunkowo lub 

zaprezentować swój program poza konkursem.     

Wówczas grupa ta może brać udział w głosowaniu do Nagrody Publiczności.  

  

3. Podmiotem zgłaszającym zespoły mogą być: szkoły podstawowe kl. 7 - 8, szkoły średnie, 

wyższe, instytucje i stowarzyszenia  prowadzące działalność edukacyjno-wychowawczą, 

świetlice środowiskowe. 

  

4. Czas występu nie może przekraczać 20 minut.  

  

5. W Przeglądzie Teatrapia 2019 przewidziane zostały następujące nagrody: 

  

- GRAND PRIX – nagroda główna Przeglądu w postaci wyjazdu do teatru, 

  fundowanego przez organizatorów czyli  Miejski Ośrodek Kultury w Głogowie  

  oraz Miejskie Centrum Wspierania Rodziny w Głogowie, 

 

 - NAGRODA DLA OSOBOWOŚCI SCENICZNEJ – nagroda Dyrektora MOK,  

 

 - NAGRODA PUBLICZNOŚCI – nagroda przyznawana drogą głosowania przez  

   publiczność, fundowana przez MCWR,  

  

Wszystkie zespoły biorące udział w Przeglądzie otrzymują pamiątkowe dyplomy oraz 

statuetki ufundowane przez Gminę Miejską Głogów i Starostwo Powiatowe   

w Głogowie.  

  

6. Nagrody w Przeglądzie przyznaje Jury powołane przez organizatorów.     

 

7. Ocenie Jury podlegają:   

 - przekaz spektaklu  zgodny z tematyką Przeglądu,  

 - oryginalność w doborze środków scenicznych,  

 - ogólny wyraz artystyczny.      

 

8. Termin zgłaszania grup teatralnych upływa z dniem        

   11 marca 2019 r. i jest nieprzekraczalny.  

  



W dniu 13 marca zostanie przekazany telefonicznie (na numer podany w Karcie 

Zgłoszenia) plan prób dla poszczególnych zespołów.  

 

Próby przewidziane w dniach: 

14.03 godz. 8.15 - 15.30 

18.03 godz. 8.15 - 15.00   

20.03 godz. 14.00 – 16.00 

 

 9. Wzór karty zgłoszenia dostępny jest na stronie  internetowej         

 www.mok.glogow.pl i Miejskiego Centrum Wspierania Rodziny w Głogowie.      

Kartę Zgłoszenia można dostarczyć w wyznaczonym terminie do sekretariatu MOK Głogów 

lub na adres   mok-art@wp.pl  

  

10. Osobą odpowiedzialną ze strony MOK Głogów za koordynację TEATRAPII 2019 jest 

 p.Bożena Rudzińska – Instruktor MOK Głogów  
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