Regulamin konkursu „Scenariusz Niebieskiego Teatru”
Cel konkursu:
Stworzenie scenariusza przedstawienia o charakterze społeczno – edukacyjnym
zwracającego uwagę na problem niepełnosprawności z naciskiem na autyzm.
Przedstawienie to będzie wyreżyserowane przez profesjonalnego reżysera oraz
wystawione przez profesjonalnych aktorów. Przedstawienie będzie wystawiane
w szkołach na terenie całego kraju.
Organizator konkursu:
Organizatorem konkursu jest Fundacja Hotele Polskie Dzieciom.
Adres do korespondencji: Ul. Gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 39 lok. 203,
03-982 Warszawa, www.fundacjahpd.pl, konkurs@fundacjahpd.pl
Zasięg konkursu:
Konkurs organizowany jest na terenie całej Polski.
Czas trwania konkursu:
Konkurs rozpoczyna się 2 stycznia 2017 r. – termin przysyłania prac
konkursowych kończy się 2 marca 2017 r. (Komisja będzie obradować nad
pracami do 10 marca 2017 r. i tylko te prace będą oceniane, które fizycznie
wpłyną do Fundacji przed tym terminem).
Wyniki konkursu będą ogłoszone 12 marca 2017 r. na stronie internetowej
Fundacji (www.fundacjahpd.pl) oraz na stronie fundacji na FB.
Konkurs skierowany jest do:
Szkoły podstawowe, gimnazja,
pedagogiczne tych szkół.
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Warunki uczestnictwa w konkursie:
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie formularza uczestnictwa
i przesłanie go do dnia 1 lutego 2017 r. na adres konkurs@fundacjahpd.pl z
dopiskiem w tytule „Scenariusz”. Szkoła wysyła prace klas w formie
elektronicznej wraz ze skanem pisemnej zgody (w przypadku wygranej) na
publikację oraz nieograniczone nieodpłatne wystawianie przedstawienia.
Zadania i wymagania konkursowe:
Uczeń lub uczniowie danej klasy muszą napisać scenariusz przedstawienia, który
zawiera od 4 do 6 ról w tym obowiązkowe role męskie i żeńskie. Przedstawienie
musi trwać od 80 do 90 minut i musi mieć formę słowno – muzyczną (min 1
piosenka) oraz posiadać pozytywną puentę. Scenariusz musi zawierać
szczegółowy opis scenografii oraz kostiumów wszystkich postaci (mile widziane
rysunki, w jaki sposób dzieci wyobrażają sobie każdą z postaci i scenografię).
Nagroda dla zwycięskiej klasy:
Grand Prix Konkursu
Tygodniowy pobyt dla całej klasy w samym centrum Zakopanego w Hotelu PRL
finansowany w 100% przez Fundację Hotele Polskie Dzieciom.
Dodatkowo w ramach nagrody zwycięska klasa będzie miała w trakcie pobytu:
- wyżywienie – śniadania i obiadokolacje
- liczne wycieczki
- dyskoteki
- inne atrakcje
Nagrody przyznawane są przez Radę Fundacji Hotele Polskie Dzieciom.
Dojazd do Zakopanego + ubepieczenie we własnym zakresie i na koszt własny
uczestników.
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Wycieczka jest 6 dniowa (5 noclegów). Termin wycieczki: 9-14 czerwca 2017r.
Prosimy także o polubienie przez osoby posiadające Facebook stronę Fundacji
Hotele Polskie Dzieciom: https://www.facebook.com/pages/Fundacja-HotelePolskie-Dzieciom/888056884581863

Postanowienia końcowe:
Regulamin konkursu jest dostępny na stronie Fundacji: www.fundacjahpd.pl
Uczestnik konkursu jest zobowiązany do zapoznania się z treścią regulaminu.
Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w regulaminie.
Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za skutki braku spełnienia
wymagań przez Uczestników, o których mowa w regulaminie, wynikających z
przyczyn niezależnych od Organizatora konkursu. Wszelkie informacje będą
udzielane drogą mailową jako wiążące. Szkoła jest organizatorem wyjazdu w
myśl przepisów oświatowych i odpowiada za młodzież w trakcie całej wycieczki.
Organizator konkursu pełni rolę płatnika sponsorkiego i odpowiada za rzetelną
realizację programu podczas wycieczki. Odebranie nagrody szkoła potwierdza
mailowo w ciągu 14 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu. Organizator
zastrzega sobie prawo do nie wybrania żadnej z nadesłanych prac o ile poziom
konkursu nie będzie adekwatny do realizacji przedsięwzięcia tzn nie będzie
możliwy do wystawienia przez profesjonalnych aktorów.
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