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R E G U L A M I N

Cele:
• Promowanie twórczości teatralnej dzieci i młodzieży województwa lubuskiego.
• Integracja i wymiana doświadczeń uczestników i instruktorów.
• Prezentacji dorobku teatralnego młodych artystów oraz ich prowadzących.
• Aktywizacja dzieci i młodzieży do działań twórczych. 

Organizacja
    Impreza przebiega w dwóch etapach:

I etap powiatowy/regionalny - organizatorami są domy kultury z województwa lubuskiego, które 

zgłaszają swój akces do LKA–TEATR. 

Rada  Artystyczna  prezentacji  powiatowych  /  regionalnych  po  przeprowadzeniu  eliminacji
może nominować  do  udziału  w finale  wojewódzkim  LKA-TEATR po jednym wykonawcy  z
każdej  kategorii  wiekowej.  Jeśli  do  przeglądu  w  danej  kategorii  wiekowej  nie  zgłoszono
żadnych  uczestników  to  nominacja  nie  może  zostać  przeniesiona  na  inną  kategorię
wykonawczą i wiekową. 

II etap finał wojewódzki – organizator Sulechowski Dom Kultury im. F. Chopina

7- 8 czerwca 2022 r.
W finale wojewódzkim biorą udział wyłącznie laureaci eliminacji powiatowych -  nominowani
przez Rady Artystyczne przeglądów powiatowych/regionalnych. 

Zgłoszenia laureatów I etapu należy dokonać do dnia 23maja 2022r. poprzez formularz 

dostępny na stronie organizatora finału  www.dk-sulechow.com  .   Zgłoszenia do finału 

dokonuje organizator I etapu.
W przypadku obowiązywania obostrzeń sanitarnych wynikających z pandemii koronawirusa i braku
możliwości  dotrzymania  terminów  poszczególnych  etapów  Konfrontacji,  organizator  finału
podejmie decyzję o wyznaczeniu nowych terminów o czym powiadomi organizatorów przeglądów
powiatowych/regionalnych etapu I.

Uczestnicy           Dzieci i młodzież z województwa lubuskiego, działające w kółkach/grupach teatralnych 
           w szkołach,  przy domach kultury oraz innych instytucjach zajmujących się edukacją teatralną. 
         Uczestnicy mogą zgłaszać się w następujących kategoriach wiekowych:

 

 I - roczniki
2010-2015

II - roczniki
2006-2009

III – roczniki
2005 - 2003

http://www.dk-sulechow.com/


Kwalifikacja do grupy wiekowej odbywa się poprzez określenie większości, z której rocznikowo
pochodzą członkowie grupy teatralnej.

Kategorie 
wykonawcze 
i repertuar Spektakle zgłoszone do Konfrontacji muszą spełniać następujące warunki:

- czas trwania spektaklu nie przekracza 20 minut;
- dopuszczalne  formy:  inscenizacje,  pantomima,  teatr  cieni,  teatr  lalkowy,  teatr  plastyczny,

teatr tańca, inscenizacje i etiudy taneczne, itp.;
- wykluczone zostają spektakle z zakresu teatru ulicznego i spektakle plenerowe. 

Kryteria oceny Zgłoszone spektakle podczas przeglądów powiatowych/regionalnych i finału 
wojewódzkiego będą oceniane według poniższych kryteriów:

                                                - dobór tematyki spektaklu do wieku aktorów;
                                                  - forma spektaklu;

- pomysłowość względem spektaklu;
- ogólne wrażenia artystyczne; 
  dobór scenografii oraz elementów dodatkowych (rekwizyty,  muzyka,
choreografia);

- kultura słowa i interpretacja tekstu scenicznego;
                                               - walory dramaturgiczne przedstawienia i kreacje aktorskie.

Nagrody                 Rada Artystyczna finału wojewódzkiego po obejrzeniu wszystkich spektakli przyzna nagrody 
i wyróżnienia w poszczególnych kategoriach wiekowych. Wszelkie decyzje Rady Artystycznej 
są ostateczne. 
Na  etapie  przeglądów  powiatowych/regionalnych  nagrody  i  wyróżnienia  leżą  w  gestii
organizatorów tego etapu. 
Nagrody, wyróżnienia i upominki finału wojewódzkiego Lubuskich Konfrontacji Artystycznych
-  Teatr  przygotowuje  organizator  wydarzenia.  Organizator  finału  zapewnia  uczestnikom:
dyplom uczestnictwa oraz poczęstunek. Laureaci poszczególnych kategorii otrzymają nagrody
o wartości: 
Teatry amatorskie i grupy teatralne:  I miejsce: 1000,-   II miejsce: 500,-   III miejsce: 300,-
Nagrody indywidualne:  I miejsce: 500,-   II miejsce: 300,-   III miejsce: 200,-     

Warunki uczestnictwa:
• Wysłanie  wypełnionego  elektronicznego  formularza  zgłoszeniowego  (załącznik  nr  1  do  Regulaminu)  oraz  zgody  na

przetwarzanie danych osobowych i wizerunku uczestnika(załącznik nr 2 do Regulaminu) na adres:  dk-sulechow@dk-
sulechow  .  com do dnia 23 maja 2022r. 

• Zgłoszenia dokonuje Organizator finału powiatowego, w trakcie którego Rada Artystyczna wyłoni uczestników finału
wojewódzkiego.

• W przypadku osób niepełnoletnich do wyrażenia zgody no przetwarzanie danych osobowych wizerunku zobowiązani są
rodzice lub pełnoprawni opiekunowie Uczestnika.

• Brak wyrażenia zgody  jest równoznaczny z utratą praw do udziału w Lubuskich Konfrontacjach Artystycznych – Teatr.

Zasady organizacyjne:

• Uczestnicy finału wojewódzkiego, ich opiekunowie i instruktorzy przyjeżdżają na własny koszt.
• Organizator finału zastrzega sobie prawo do interpretacji treści Regulaminu.
• Placówki delegujące uczestników ubezpieczają ich na czas pobytu i przejazdu na przeglądy etapu I i II. 
• Szczegółowy  harmonogram  prezentacji  finału  wojewódzkiego  zostanie  opublikowany  na  stronie  internetowej

organizatora (www.dk-sulechow.com) po zebraniu wszystkich zgłoszeń najpóźniej 2 czerwca 2022 roku. 
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• Opłata akredytacyjna za udział w finale LKA-TEATR wynosi 20 zł od osoby. Opłatę należy uiścić na konto 95 1020 5402
0000 0902 0027 7269, Sulechowski Dom Kultury im. F. Chopina, Al. Wielkopolska 3, 66-100 Sulechów do  30 maja 2022r.
W tytule wpisać nazwę zespołu/aktora, LKA–TEATR.

• Regulamin Lubuskich Konfrontacji Artystycznych - Teatr wraz z załącznikami dostępny będzie na stronie internetowej
organizatora finału.

• Uczestnicy  są  zobowiązani  do  przestrzegania  regulaminów  organizacyjnych  instytucji  realizującej  Konfrontacje  oraz
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

• Organizator  wydarzenia  -  Finału  wojewódzkiego  Lubuskich  Konfrontacji  Artystycznych  -  Teatr  nie  ponosi
odpowiedzialności za uczestników finału, za których odpowiedzialność ponoszą bezpośredni instruktorzy i opiekunowie. 

Dorota Modrzyk        Sulechowski Dom Kultury im. F. Chopina

KONTAKT                68 385 22 14                                       Al. Wielkopolska 3

        d.modrzyk@dk-sulechow.com           66-100 Sulechów
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