
REGULAMIN SPECJALNEJ EDYCJI FESTIWALU TEATRALNEGO

„Festiwalowo? Naturalnie!” [2021]

Postanowienia wstępne: 

W  tym  roku  do  SPECJALNEJ  EDYCJI  FESTIWALU  TEATRALNEGO

„Festiwalowo? Naturalnie!” mogą zostać zgłoszone jedynie: 

a.  małe  formy  teatralne,  etiudy  filmowe,  performance  indywidualne  piosenki  aktorskie,

stand-upy lub inne formy, w których występuje nie więcej niż trzech wykonawców, oraz

inne formy widowiskowe, o których mowa w punkcie (b.) i (c.), 

b. prezentacje mogą być przygotowane jako animacje, formy lalkowe, wideo-vlogi, lub

filmy, 

c. do konkursu będą również dopuszczone video-arty, filmy fabularne i dokumentalne oraz

inne działania  artystyczne,  ale na planie równocześnie nie może występować więcej niż

trzech aktorów; 

d. wszystkie prezentacje powinny być przesłane wraz z kartą zgłoszenia w formie pliku

mp4m na adres: festiwalteatralny32@gmail.com, 

e.  należy  pamiętać,  żeby  przestrzegać  praw  autorskich  innych  wykonawców

(np. dotyczących muzyki, dzieł plastycznych, czy filmu),

f. czas trwania prezentacji nie może przekroczyć 30 minut.

Postanowienia ogólne:

1.  W skład  organizatorów wchodzą  uczniowie  klas:  2a  i  2b  wraz  z  wychowawcami:

profesor Anną Tudyką i Hanną Szydłowską oraz profesor Maciej Dziaczko, profesor Ewa

Noworzyn-Pilch, a także profesor Katarzyna Paczyńska.

SPECJALNA EDYCJA Festiwalu  Teatralnego  trwa w dniach  16.06 oraz  18.06 czerwca

2021 roku, ale nieprzekraczalny czas nadsyłania zgłoszeń spełniających wszystkie warunki

mija 10.06.2021r. 

2. Występy mogą być rejestrowane na terenie III LO im. Stefana Batorego w Chorzowie

z  zachowaniem  wszelkich  zasad  bezpieczeństwa  po  wcześniejszym  uzgodnieniu

z wychowawcą oraz opiekunem grupy (nauczyciel  odpowiedzialny za uczniów w czasie

występu). 



3.  Podczas  wykonywania  czynności  związanych  z  występem  wszystkie  osoby

przebywające na terenie szkoły obowiązywać będzie Statut III LO im. Stefana Batorego w

Chorzowie  oraz  regulamin  reżimu  sanitarnego  dotyczący  zasad  bezpieczeństwa

funkcjonowania placówki szkolnej w czasie epidemii covid-19. 

4.  Zgłoszone na festiwal prezentacje będą oceniane przez jury,  które będzie przyznawać

nagrody  w wybranych przez siebie kategoriach. 

5. Każdy występ zostanie udostępniony na BatoryTV. W przypadku niewyrażenia zgody na

rozpowszechnianie wizerunku, należy poinformować o tym organizatorów. 

6.  Podczas  trwania  SPECJALNEJ  EDYCJI  FESTIWALU  odbędą  się  imprezy

towarzyszące wydarzeniu: konkursy, wykłady, warsztaty, spotkania z absolwentami. 

7. Wszystkie wydarzenia będą odbywać się on-line lub z ograniczoną ilością publiczności

(ilość  będzie  ustalona  tydzień  przed  rozpoczęciem  Festiwalu  i  zależna  od  rygorów

sanitarnych oraz miejsca prezentacji).

8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany Regulaminu SPECJALNEJ EDYCJI

FESTIWALU TEATRALNEGO „Festiwalowo? Naturalnie!”.

9.  W  razie  jakichkolwiek  pytań  i  wątpliwości  prosimy  o  kontakt  z  liderami

Organizatorów: Aleksandra Brożek z kl. 2b oraz Kinga Duda z kl. 2a.



Konkurs na projekt okładki „Maseczki” w ramach

Specjalnej Edycji  Festiwalu Teatralnego „Festiwalowo? Naturalnie!” [2021]

Zapraszamy uczniów do wzięcia udziału w konkursie, który ma na celu wyłonienie

i  wytypowanie  najoryginalniejszych  projektów  okładek  'Maseczki”,  wydawanej

w ramach  Festiwalu Teatralnego w III LO im. S. Batorego w Chorzowie. 

Regulamin konkursu

1. Konkurs  kierowany  jest  do  uczniów  wszystkich  klas  III  LO  im.  S.  Batorego

w Chorzowie.

2. Przedmiotem konkursu jest samodzielne zaprojektowanie i wykonanie plakatu przez

uczniów w dowolnej technice, również komputerowej, np. rysunek, malarstwo, kolaż,

techniki mieszane oraz w dowolnym formacie.

3. Zgłoszenie prac następuje poprzez przesłanie plików graficznych JPG o rozdzielczości

300  dpi  i  wielkości  nie  większej  niż  5  MB  na  adres  email:

XXXIIftbatory@gmail.com, w tytule e-maila prosimy napisać: Konkurs na okładkę.

Prace  należy  nadsyłać  i  złożyć  w  sekretariacie  do  dnia  11  czerwca  2021  roku

włącznie. Mail powinien zawierać informacje: imię i nazwisko autora/autorów oraz

klasę,  a  prace  składane  w  sekretariacie  powinny  być  opatrzone  metryczką

umieszczoną na odwrocie, zawierającą: imię                  i nazwisko autora, autorów

oraz klasę. 

4. Prac nie należy zwijać w rulon czy też składać.

5. Prace nie podlegają zwrotowi.

6. Zgłoszone na konkurs projekty będą oceniane przez jury,  które przyzna nagrody

w  wybranych  przez  siebie  kategoriach.  Nagroda  publiczności  zostanie  przyznana  na

podstawie głosowania online i zliczenia oddanych głosów.

7. Komisja konkursowa oceni pomysłowość w ujęciu tematu, zachowanie funkcji i cech

plakatu, koncepcję i kompozycję, czytelność przekazu i walory artystyczne.



8. Prace będą eksponowane na szkolnej wystawie.

Konkurs na Recenzję Teatralną

dla uczniów III LO im. Stefana Batorego w Chorzowie

Cele konkursu:

  Podkreślenie roli teatru w naszej szkole

  Aktywizowanie młodzieży szkolnej do tworzenia wypowiedzi dotyczących kultury

  Poszerzenie wiedzy o teatrze

 Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych

  Doskonalenie umiejętności pisania recenzji

Zasady organizacyjne:

1. Do konkursu mogą przystąpić: uczniowie III LO im. Stefana Batorego w Chorzowie.

2. Konkurs  obejmuje  wybrane  spektakle  teatralne  obejrzane  w okresie  od  7  czerwca

2021r. do 13 czerwca 2021 r., do których linki zostaną podane przez organizatorów

Specjalnego Festiwalu Teatralnego w III LO.

3. Jurorzy wyłonią recenzje, kierując się następującymi kryteriami:

* Analiza treści sztuki 

* Jakość interpretacyjna inscenizacji 

* Analiza kreacji aktorskich (psychologia postaci)

* Funkcja scenografii (dekoracja, kostiumy, rekwizyty, charakteryzacja postaci, oświetlenie)

* Rola opracowania muzycznego

* Kompozycja  recenzji   -  praca  nie  powinna być szablonowa,  linearna  wg powyższych

kryteriów. Ważne jest funkcjonalne omówienie znaków teatralnych.



* Jury zwracać będzie uwagę na następujące walory pracy: trafność tytułu, bogactwo języka,

oryginalne rozwiązania autora.

Uczniowie  są  proszeni  o  wysyłanie  prac  do  13  czerwca  do  godziny  22:00  na  adres

ewa.noworzyn-pilch@3lo.edu.pl ,  umieszczając w temacie: imię, nazwisko, klasę oraz dopisek

„Konkurs na Recenzję Teatralną”.  Praca ma stanowić załącznik do wiadomości  mailowej.

Maksymalna objętość recenzji to 3 strony, czcionka Times New Roman, interlinia 1,5). 

Podsumowanie  konkursu  odbędzie  się  18  czerwca  2021  r.  Laureaci  otrzymają  nagrody,

a recenzje zostaną opublikowane w specjalnym wydaniu „Maseczki” - Gazety Specjalnego

Festiwalu Teatralnego.

mailto:ewa.noworzyn-pilch@3lo.edu.pl

