Regulamin
konkursu na Małą Formę Sceniczną
rok szkolny 2016/2017
1. Organizatorem konkursu jest Miasto Bydgoszcz reprezentowane przez Biuro Zarządzania
Gospodarką Odpadami Komunalnymi przy współpracy z Wydziałem Edukacji i Sportu
oraz Pałacem Młodzieży.
2. Przedmiotem konkursu jest prezentacja widowiska - Małej Formy Scenicznej – o tematyce
ekologicznej.
3. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży z placówek oświatowych z terenu Bydgoszczy:
– dzieci w wieku przedszkolnym,
– dzieci w wieku szkolnym,
– młodzież gimnazjalna,
– uczestnicy zajęć w placówkach wychowania pozaszkolnego.
4. Oceny prezentacji dokona komisja konkursowa, w której skład wejdą przedstawiciele Miasta
Bydgoszczy oraz Pałacu Młodzieży.
5. Przy ocenie prezentacji komisja będzie brała pod uwagę: atrakcyjność i pomysłowość
zaproponowanej formy przekazu treści proekologicznych, spełnienia celu edukacyjnego oraz
wartości artystyczne.
6. Ze względów organizacyjnych ustala się, że czas trwania każdej prezentacji nie może
przekroczyć 10 minut.
7. Organizator nie dopuszcza wzbogacania formy scenicznej prezentacją multimedialną.
8. Organizator dopuszcza możliwość zastosowania różnych form popisu scenicznego: skecz
kabaretowy, teatrzyk żywego słowa lub lalkowy, piosenkę, taniec, poezję itp.
9. Eliminacje zakończone wyłonieniem laureatów zostaną przeprowadzone w Pałacu Młodzieży,
w dniach 21 - 22 lutego 2017r.
10. Do eliminacji przystąpią wszystkie zespoły zgłoszone do konkursu i spełniające warunki
określone w niniejszym regulaminie.
11. Na podstawie oceny dokonanej przez komisję konkursową zostaną wyłonione najlepsze
prezentacje w każdej kategorii wiekowej, które zostaną wyróżnione nagrodami:
– dzieci w wieku przedszkolnym,
– dzieci w wieku szkolnym klasy 1-3,
– dzieci w wieku szkolnym klasy 4-6,
– młodzież gimnazjalna.
12. Udział w konkursie będzie miał wpływ na ogólną punktację placówek oświatowych
w całokształcie działań na rzecz edukacji ekologicznej w roku szkolnym 2016/2017.
Ustala się następujący sposób punktowania placówek:
– za przystąpienie do konkursu - 3 punkty,
– za uzyskanie wyróżnienia - 5 punktów,
– za zajęcie trzeciego miejsca w każdej kategorii - 6 punktów,
– za zajęcie drugiego miejsca w każdej kategorii - 7 punktów
– za zajęcie pierwszego miejsca w każdej kategorii - 10 punktów.
13. Obowiązkiem udziału w konkursie jest nadesłanie zgłoszenia na załączonym formularzu na
adres Pałac Młodzieży ul. Jagiellońska 27, 85-097 Bydgoszcz.
14. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem 10 stycznia 2017 r.
15. Spotkanie organizacyjne z opiekunami grup odbędzie się 24 stycznia 2017r. o godz. 17.00,
w Pałacu Młodzieży w sali nr 115.
16. Sprawy nieuregulowane w niniejszym „Regulaminie” rozstrzyga przewodniczący komisji
konkursowej.
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