
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29/30.05.2023r. 

    Eliminacje powiatowe 

10.05.2023 r. godz. 10.00 

Gubiński Dom Kultury 



 

 
 

 Regulamin 
 
 

Uczestnicy Konkursu 

 

 
 Dzieci i młodzież z województwa lubuskiego, działające w 

kółkach/grupach teatralnych w szkołach, przy domach kultury 
oraz innych instytucjach zajmujących się edukacją teatralną. 

 

Cele:  Promowanie twórczości tanecznej dzieci i młodzieży 
województwa lubuskiego.  

 Integracja i wymiana doświadczeń uczestników i 
instruktorów.   

 Prezentacja dorobku teatralnego młodych artystów oraz ich 
prowadzących  

 Aktywizacja dzieci i młodzieży do działań twórczych.  

 

Grupy wiekowe: KAT.I                             KAT.II                            KAT. III 
        Klasy I-III                    klasy IV-VI                   klasy VII – VIII 
Szkoły Podstawowe   Szkoły Podstawowe    Szkoły Podstawowe 

 
KAT.IV 

                 Szkoły ponadpodstawowe i osoby do 21 roku życia 
 
!Kwalifikacja do grupy wiekowej odbywa się poprzez określenie 
większości, z której rocznikowo pochodzą członkowie grupy teatralnej. 

 

Kategorie 
wykonawcze: 

TEATR JEDNEGO AKTORA 
TEATR TAŃCA w tym inscenizacja i etiuda taneczna 
GRUPY TEATRALNE    

 

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. 

 
 
 



 

 
 

ORGANIZACJA 
KONFRONTACJI 

 

ETAP I powiatowy 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. 
 

ETAP II finał 
wojewódzki 

Finał wojewódzki 
▪ Organizator Sulechowski Dom Kultury im. F. Chopina 
▪ W finale wojewódzkim biorą udział wyłącznie laureaci eliminacji 
powiatowych – nominowani przez Rady Artystyczne przeglądów 
powiatowych/regionalnych. 
 

Finał powiatowy: 10.05.2023 r. godz. 10.00 
Miejsce: Gubiński Dom Kultury 
 

Finał wojewódzki: finał wojewódzki 29-30 maja 2023 r. 
– organizator Sulechowski Dom Kultury im. F. Chopina 
 

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. 

 

Rada Artystyczna: 1.Radę Artystyczną powołuje GDK. 
2.Decyzje Rady Artystycznej są ostateczne. 
3.Rada Artystyczna Etapu I nominuje do Finału Wojewódzkiego PO 
JEDNYM wykonawcy z każdej kategorii wiekowej . 
 



 

 
 

Zgłoszenie 
uczestnictwa: 

1.Uczestników do udziału w eliminacjach powiatowych Lubuskich 
Konfrontacji Artystycznych – TETAR, zgłaszają jednostki delegujące 
do dnia 05.05.2023r., na podstawie formularza, który będzie 
dostępny na stronie internetowej Organizatora,  www.gdk24.pl    . 
Wymagane jest załączenie zgody na przetwarzanie danych 
osobowych oraz przetwarzanie danych wizerunkowych przed, w 
trakcie i po realizacji Lubuskich Konfrontacji Artystycznych - TEATR 
według obowiązujących przepisów RODO 
2.Do wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz 
przetwarzanie danych wizerunkowych zobowiązani są rodzice lub 
pełnoprawni opiekunowie Uczestnika. Przedstawiciel zobowiązany 
jest dostarczyć dokumenty do Organizatora Wydarzenia najpóźniej  
w dniu występu Uczestnika lub załączyć w formie skanu do 
Elektronicznego formularza zgłoszeniowego. 
3.Brak wyrażenia zgody jest równoznaczny z utratą praw do udziału 
w wydarzeniu: Lubuskie Konfrontacje Artystyczne - TEATR 
 
! Zgłoszenia  do przeglądu powiatowego należy dostarczyć do 
05.05.2023 r. 
 
Zgłoszeń należy dokonać w sekretariacie GDK 
 
 

Nagrody: 1.Nagrody/upominki na etapie powiatowym fundowane są przez 
Gubiński Dom Kultury 
2.Nagrody, wyróżnienia i upominki Finału Wojewódzkiego Lubuskich 
Konfrontacji Artystycznych – TEATR przygotowuje Organizator 
Wydarzenia. 

  

 

 

Organizator:         Gubiński Dom Kultury 

ul. Westerplatte 14, 66-620 Gubin 

sekretariatgdk@gmail.com 

tel. 68 455 81 69 
 
 

 

http://www.gdk24.pl/

