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I. Cel konkursu:
Wszyscy chcemy żyć w czystym i zdrowym świecie, takim, gdzie nie ma śmieci, brudnych
rzek i powietrza. W świecie, gdzie nikt nie choruje, każdy jest sprawny fizycznie, a siła
ducha i charakteru uodparnia na wszelkiego rodzaju używki i zachowania mające
negatywny wpływ na relacje międzyludzkie. Niestety, postęp cywilizacyjny generuje,
oprócz udogodnień i możliwości w ramach naszej globalnej wioski, również wiele
negatywnych zjawisk: od zanieczyszczeń, śmieci i odpadów po lęk, frustrację i brak
szacunku dla własnego ciała oraz dla bliskich i obcych. Ale czy na pewno musimy płacić,
aż taką cenę? A może da się żyć wygodnie, czyściej i zdrowo, bez szkody dla środowiska
i dla przyszłych pokoleń? Może umiemy budować swój świat myśląc w kategoriach
zrównoważonego rozwoju?
Na te pytania odpowiedzcie swoimi pomysłami, ubranymi w dowolną formę teatralną (np.:
teatr dramatyczny, muzyczny, lalek, pantomima, musical, balet...). Jednakże w tym roku,
każda kategoria wiekowa ma za zadanie przygotować przedstawienie w obrębie
określonego obszaru tematycznego. Czas spektaklu nie powinien być dłuższy niż 15 min.
II . Organizatorzy:
- DOM KULTURY „BIAŁOGON”
- STRAŻ MIEJSKA W KIELCACH
- URZĄD MIASTA KIELCE:
- WYDZIAŁ USŁUG KOMUNALNYCH I ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM
- WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA ENERGIĄ
III. Uczestnicy:
Do udziału w Przeglądzie zapraszamy zespoły teatralne ze szkół podstawowych,
gimnazjów i „zerówek” działających w Kielcach.
Konkurs zostanie rozegrany w IV kategoriach wiekowych, tj.
I grupa: klasy „0” (Przedszkola Samorządowe i Szkoły Podstawowe)
II grupa: klasy od I do III Szkół Podstawowych
III grupa: klasy od IV do VI Szkół Podstawowych
IV grupa: klasy od II do III Gimnazjalne oraz VII klasy Szkół Podstawowych
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Obecna edycja "PROFI-EKODRAMY" organizowana jest pod hasłem "Żywioły".
– obszar tematyczny przedstawienia PROFILAKTYKA:
preferowany zakres tematyczny to:
„Negatywny wpływ rozwoju techniki na organizm młodego człowieka"
- obszar tematyczny przedstawienia EKOLOGIA:
preferowany zakres tematyczny to:
"Zmiany klimatyczne"
– obszar tematyczny przedstawienia: EKOLOGIA/PROFILAKTYKA
preferowany zakres tematyczny to:
1. "Ochrona wody i powietrza"
i/lub
2. "Energia odnawialna"
IV. Zgłoszenia:
Przyjmowane są do dnia 6 kwietnia 2018 r. w Biurze Organizatora, czynnym od
poniedziałku do czwartku w godz. 8.00 – 19.00; w piątki w godz. 8:00 – 16:00.
Dom Kultury „BIAŁOGON”
25- 820 Kielce, ul. Pańska 1a
tel. 41/345-27-37, faks: 41/345-27-37
Mail: sekretariat@dkbialogon.pl
Strona internetowa: www.dkbialogon.pl
Zgłoszeniem do Przeglądu jest wypełniona Karta Zgłoszenia dostarczona osobiście,
faksem, drogą pocztową lub e-mail.
V. Organizacja Przeglądu.
Przegląd Małych Form Teatralnych „PROFI-EKODRAMA” składa się z trzech etapów:
eliminacji, warsztatów i ścisłego finału.
1. Eliminacje
Eliminacje zostaną zorganizowane w Domu Kultury „Białogon” ul. Pańska 1A (Dom
Harcerza), wg następującego harmonogramu:
- Grupa I ( klasy „0”)

- 25 kwietnia od godz. 9:30

- Grupa II (klasy I – III SP)

- 26 kwietnia od godz. 9:30.

- Grupa III (klasy IV – VI SP)

- 27 kwietnia od godz. 9.30.

- Grupa IV (klasy II – III Gim. i VII SP)

- również 27 kwietnia od godz. 12.00.
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Zgłoszone grupy teatralne występować będą przed komisją konkursową w odstępach 30
minutowych. Każda grupa teatralna będzie poinformowana telefonicznie o godzinie
występu do 16 kwietnia 2018r. Wszystkie przedstawienia zawierające treści ekologiczne
lub profilaktyczne oceniane są w danej kategorii wiekowej i tematycznej.
Organizatorzy i komisja konkursowa głęboko wierzą, iż czyste środowisko ma pozytywny
wpływ na indywidualne zdrowie fizyczne i psychiczne ludzi, a zdrowy i świadomy siebie
człowiek dostrzega potrzeby i zagrożenia otaczającej go przyrody.
Wyniki eliminacji będą zamieszczone na stronie Domu Kultury „BIAŁOGON”
(www.dkbialogon.pl) w dniu 30 kwietnia br. do godziny 16:00. Organizator zastrzega
sobie również prawo do informowania o wynikach eliminacji drogą telefoniczną.
2. Warsztaty
Organizatorzy zapewniają zakwalifikowanym zespołom teatralnym możliwość skorzystania
z 60 minutowych zajęć warsztatowych teatralnych i wokalnych prowadzonych przez
wykwalifikowanych instruktorów w dniach od 07 maja do 18 maja 2018r. Warsztaty będą
przeprowadzone w szkołach lub przedszkolach danej grupy teatralnej. Termin warsztatu
(dzień i godzina), dla każdej grupy, będzie uzgadniany przez organizatora
z opiekunem, drogą telefoniczną.
3. Finał
3.1

Harmonogram

FINAŁ PRZEGLĄDU ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 23 maja 2018r (ZERÓWKI), 24 maja 2018r
(pozostałe grupy). W DOMU KULTURY „BIAŁOGON” UL. PAŃSKA 1A, WG
NASTĘPUJĄCEGO HARMONOGRAMU:
GODZINA 9:00 – GRUPA I („ZERÓWKI”)
GODZINA 9:00 – GRUPA II (KLASY I – III SP)
GODZINA 11:30 – GRUPA III i IV (KLASY IV – VI SP i II – III GIM. I KL.VII SP)
3.2

Rejestracja video Finału

Podczas przeglądów finałowych organizator może rejestrować występy finalistów.
Zgromadzony materiał video zamieszczony zostanie na kanale youtube organizatora.
Wykorzystanie zarejestrowanego materiału wymaga wyrażenia zgody opiekuna na
zgłoszeniu do PROFI-EKODRAMY.
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4. Nagrody
Organizator zapewnia nagrody i dyplomy dla wszystkich grup teatralnych
zakwalifikowanych do finału.

5.

Informacje dodatkowe

1)

DK „Białogon” dysponuje sceną o następujących wymiarach: 6m szerokość, 3,5m

głębokość, 80cm wysokość.
2)
3)

Scenografię przedstawień każda grupa teatralna zapewnia we własnym zakresie.
DK „Białogon” dysponuje sprzętem nagłośnieniowym, którym można odtwarzać

podkłady dźwiękowe i piosenki. Nośniki audio akceptowane przez sprzęt ośrodka to:
kasety magnetofonowe, płyty CD Audio lub płyty CD z nagraniem w formacie MP3.
4)

W trakcie eliminacji obsługą nagłośnienia zajmuje się opiekun grupy teatralnej.

Organizator obsługę akustyczną zapewnia jedynie na potrzeby finałów przeglądu.
5)

Organizator nie zapewnia i wyklucza używanie mikrofonów przez aktorów.
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Pieczęć szkoły/przedszkola

KARTA ZGŁOSZENIA
DO
V PRZEGLĄDU MAŁYCH FORM TEATRALNYCH
„PROFI - EKODRAMA”
1. Nazwa adres i telefon szkoły.

2. Liczebność grupy teatralnej

3. Klasa i szkoła

4. Tytuł przedstawienia

5. Obszar tematyczny

6. Autor scenariusza

7. Imię, nazwisko, telefon opiekuna grupy teatralnej

* Niepotrzebne skreślić
- Wyrażam/Nie wyrażam* zgodę/y* na rejestrację występu grupy teatralnej podczas Finału
- Wyrażam/Nie wyrażam* zgodę/y* na upublicznianie występu grupy teatralnej na kanale YouTube
- Wyrażam/Nie wyrażam* zgodę/y na robienie zdjęć członkom grupy teatralnej i ich upublicznianie
na stronie internetowej Organizatora.

Podpis osoby zgłaszającej
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