REGULAMIN KONKURSU NA SCENARIUSZ
SPEKTAKLU DO WIERSZA „PTASIE RADIO” JULIANA TUWIMA

w ramach projektu
„Kolorowa Lokomotywa – projekt ekologiczno-artystyczny dla dzieci
z województwa łódzkiego. Poznaj łódzką małą ojczyznę”

§1
Organizator konkursu
1. Organizatorem konkursu jest Łódzki Dom Kultury.
2. Konkurs realizowany jest w ramach projektu pod nazwą „Kolorowa Lokomotywa – projekt
ekologiczno-artystyczny dla dzieci z województwa łódzkiego. Poznaj łódzką małą ojczyznę”.
§2
Cel konkursu
Celem konkursu jest:


Zainteresowanie dzieci i młodzieży wiedzą z zakresu ochrony środowiska



Rozwijanie potrzeby kontaktu z przyrodą



Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych i artystycznych



Rozbudzanie i rozwijanie wśród dzieci i młodzieży wyobraźni oraz kreatywnego myślenia



Rozwijanie przynależności do społeczności lokalnej, regionalnej
§3
Przedmiot konkursu

Przedmiotem konkursu jest wybór najlepszego, według organizatora, autorskiego scenariusza do
wiersza Juliana Tuwima „Ptasie radio”, w formie scenariusza teatralnego o charakterze artystycznoekologicznym.
§4
Uczestnicy konkursu
1. Konkurs jest skierowany do nauczycieli, instruktorów i animatorów kultury z placówek
partnerskich województwa łódzkiego, objętych projektem.

2. W

konkursie

mogą

wziąć

udział

instruktorzy

i

animatorzy

kultury

pracujący

w gminnych/miejsko-gminnych centrach kultury – ośrodkach kultury i bibliotekach
publicznych oraz nauczyciele szkół podstawowych i gimnazjalnych.
§5
Zasady udziału w konkursie
1. Tekst scenariusza powinien zostać sporządzony w języku polskim.
2. Scenariusz powinien zawierać:
 nazwisko autora i twórców spektaklu
 tytuł
 układ scen
 tekst rozpisany na poszczególne role w języku polskim
 przybliżony czas trwania spektaklu nie przekraczający 20 min.
3. Scenariusz należy przygotować w wersji elektronicznej (plik Word lub PDF)
4. Do scenariusza prosimy załączyć dane kontaktowe (adres, telefon, e-mail).
5. Regulamin konkursu wraz z dodatkowymi informacjami można uzyskać bezpośrednio
w Łódzkim Domu Kultury lub na stronie www.ldk.lodz.pl
6. Zgłoszenia należy wysyłać na adres: Łódzki Dom Kultury, ul. Traugutta 18, 90-113 Łódź
z dopiskiem „Kolorowa Lokomotywa – projekt ekologiczny-artystyczny dla dzieci
z województwa łódzkiego. Poznaj łódzką małą ojczyznę”- Konkurs na scenariusz spektaklu
do wiersza „Ptasie radio” J. Tuwima lub drogą elektroniczną na adres: film@ldk.lodz.pl w
tytule: „Konkurs na scenariusz spektaklu do wiersza „Ptasie radio” J. Tuwima.”
7. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833) oraz
przeniesienie praw autorskich w całości na rzecz Łódzkiego Domu Kultury.
8. Do oceny złożonych scenariuszy zostanie powołane profesjonalne Jury, które oceni i wyłoni
trzech laureatów. Autorzy najlepszych scenariuszy zostaną uhonorowani nagrodami.
9. Wszystkie przesłane drogą pocztową lub elektroniczną scenariusze będą traktowane z
największą starannością, jednak organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za ich ewentualne
uszkodzenie lub zaginięcie w transporcie pocztowym oraz niezachowanie warunków
regulaminu.
10. Przesłane na konkurs scenariusze nie będą zwracane autorom.

11. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków Konkursu. Regulamin
Konkursu dostępny jest na stronie internetowej Organizatora Konkursu, czyli Łódzkiego Domu
Kultury.
§6
Terminarz
1. Termin nadsyłania scenariuszy: do 30 czerwca 2014 roku do godz.16.00 na adres Łódzkiego
Domu Kultury lub adres e-mail ww. w regulaminie.
2. Scenariusze dostarczone po terminie nie będą brały udziału w konkursie.
3. Rozstrzygnięcie konkursu i rozdanie nagród zwycięzcom nastąpi na uroczystym finale, który
odbędzie się w przedziale czasowym październik-listopad 2014 w Łódzkim Domu Kultury.
§7
We wszystkich sprawach nie uregulowanych Regulaminem decyduje Jury i ostateczna interpretacja
Regulaminu należy do Jury.

