
REGULAMIN KONKURSU TEATRALNEGO
TEATR JEDNEGO AKTORA

I. ORGANIZATOR 
Młodzieżowy Dom Kultury im. K. I. Gałczyńskiego 
Kraków, ul. Beskidzka 30.

II. CELE KONKURSU  
·    umożliwienie prezentacji osiągnięć artystycznych,
·    rozwijanie twórczej inwencji i zdolności artystycznych,
·    inspirowanie poszukiwania nowych form artystycznych,
·    popularyzacja twórczości teatralnej młodzieży.
 
III. UCZESTNICY KONKURSU
Do udziału w konkursie zapraszamy młodzież ze szkół 
ponadpodstawowych oraz klas gimnazjalnych 
województwa małopolskiego.
 
IV. WARUNKI UCZESTNICTWA 
Do udziału zapraszamy wykonawców indywidualnych 
prezentujących monodramy
o dowolnej tematyce i formie realizacji.
 
Czas prezentacji nie może przekroczyć 25 min., 
montaż i demontaż scenografii: maksymalnie 10 min.
 
Kolejność występu ustalają organizatorzy.
 
Organizatorzy nie zapewniają rekwizytów i elementów scenografii 
poza zwykłymi krzesłami i stołami.
 
Udział w konkursie jest dobrowolny i wiąże się z akceptacją 
niniejszego regulaminu oraz zgodą na przetwarzanie danych 
osobowych i wizerunku dla celów niniejszego konkursu zgodnie 
z Ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. 
(tekst jednolity: Dz. U.z 2014 r., poz.1182).

Zgłoszenia należy przesyłać na adres MDK im. K. I. Gałczyńskiego 
ul. Na Wrzosach 57, 
30-816 Kraków, mailem:  kgarlicka.imprezy@gmail.com 
lub faksem 12 658-37-94 do dnia 12.04.2018 r.
 
V. KRYTERIA OCENY
·     warsztat aktorski: dykcja, ruch, interpretacja tekstu,
·     poszukiwania artystyczne - nowe, niebanalne formy 
      wyrazu artystycznego,
·    dobór repertuaru, scenariusz i konstrukcja dramaturgiczna 
     przedstawienia
·    ogólny wyraz artystyczny

UWAGA!
PRZEGLĄD MA CHARAKTER KONKURSOWY,
WERDYKT JURY JEST OSTATECZNY I NIEPODWAŻALNY.
 
VI. MIEJSCE I TERMIN
 Konkurs odbędzie się dnia 16.04.2018 r., przy ul. Beskidzkiej 30 
(na sali widowiskowej, scena o wymiarach 7 x 3.5 m, 
bez możliwości zasunięcia kurtyny).
Szczegółowy harmonogram prezentacji dostępny będzie 
od 13.04.2018 r. na stronie www.mdkgal.edu.pl 
oraz pod numerem telefonu 12 658-37- 94.
 
INFORMACJI SZCZEGÓŁOWYCH na temat Konkursu 
udziela Kinga Garlicka -  tel/fax 12 658-37-94 
(od poniedziałku do czwartku w godzinach 13 - 16), 
e-mail: kgarlicka.imprezy@gmail.com

AKREDYTACJĘ w wysokości 15 zł. od zgłoszonej prezentacji 
należy wpłacić na konto: 08 1020 2892 0000 5902 0589 9507

W tytule przelewu prosimy wpisać: “Teatr jednego aktora” oraz 
nazwisko uczestnika. Dokument potwierdzający przelew należy 
przedstawić organizatorom w dniu przyjazdu. Koszty wpisowego 
oraz przyjazdu uczestnika na konkurs pokrywa instytucja 
delegująca lub sami uczestnicy.



KARTA ZGŁOSZENIA W KONKURSIE  “TEATR JEDNEGO AKTORA”

Nazwa, adres, telefon i e-mail placówki:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

Imię i nazwisko wykonawcy: 
………………………………………………………………………………………………

Tytuł spektaklu: 
………………………………………………………………………………………………

Autor scenariusza:
………………………………………………………………………………………………

Reżyseria:
………………………………………………………………………………………………

Muzyka:
………………………………………………………………………………………………

Oprawa plastyczna:
………………………………………………………………………………………………

Czas trwania spektaklu:
………………………………………………………………………………………

Czas montażu ……………………… Czas demontażu ……………………….

Potrzeby techniczne:
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
(odtworzenie ścieżki dźwiękowej w formacie…………… z nośnika:……………….)

Imię i nazwisko opiekuna:…………………………………………………………

Adres mailowy: 
…………………………………………………………………………………………

Telefon kontaktowy 
…………………………………………………………………………………………..

TEATR 
JEDNEGO 

AKTORA


