III LO w Gdańsku
Topolowa 7
80-225 Gdańsk
tel. (058) 341-06-71
e-mail: sekretariat@topolowka.pl.
e-mail organizatorów: biala52@op.pl

Regulamin
Szkolnego Konkursu Żywego Słowa (kategoria: teatr jednego aktora lub monolog)
dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Gdańsku
§1
1. Szkolny Konkurs Żywego Słowa organizowany jest przez III LO w Gdańsku.
§2
1. W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych w Gdańsku.
2. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest przystąpienie do szkolnych eliminacji,
polegających na zainscenizowaniu krótkiego (do 7 minut) tekstu dramatycznego, opartego
na istniejących utworach lub napisanych samodzielnie.
§3
1. Finał konkursu odbywa się 11.01.2018r. w III LO w Gdańsku.
2. Konkurs organizowany jest w dwu etapach:
I. Eliminacje (odbywają się 21.12.2017r. w III LO).
II. Finał.
3. Eliminacje przeprowadzane są na podstawie wystąpień kandydatów.
4. Inspiracją do przygotowania jest motto konkursu.
5. Wystąpienie może mieć charakter:
 teatru jednego aktora,
 monologu.
6. Spośród kandydatów komisja konkursowa, powołana przez organizatorów, wyłania 8 osób
zakwalifikowanych do finału. Podstawą oceny wystąpień są kryteria wymienione
w §4., p.4.
§4
1. Finałowe wystąpienia uczestników konkursu nie mogą być dłuższe niż 7 minut.
Podczas inscenizacji uczestnik może korzystać z elementów scenografii, rekwizytów,
oprawy muzycznej, multimedialnej itp.
2. Po wystąpieniu uczestnik ma obowiązek odpowiedzieć na jedno lub dwa pytania
publiczności. Pytania mogą dotyczyć wyłącznie zaprezentowanej problematyki i muszą
być ściśle związane z mottem konkursowym. Uczestnik odpowiada na pytania nie dłużej
niż 3 minuty.
3. Wystąpienia finałowe ocenia jury powołane przez organizatorów. Członkowie jury
wybierają spośród siebie przewodniczącego.
4. Jury wskazuje laureatów i przyznaje nagrody na podstawie oceny opartej na następujących
kryteriach:
 oryginalność wystąpienia w zakresie inventio;
 wewnętrzna spójność i logiczna kompozycja wystąpienia;
 gra aktorska;
 wykonanie językowe w zakresie pronuntiatio, zwłaszcza poprawna wymowa
oraz język ciała;
 umiejętność obrony swojego stanowiska podczas dyskusji z widownią.
5. Wszelkie decyzje jury są ostateczne .
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem rozstrzygają organizatorzy,
a w trakcie finału – przewodniczący jury.

Załącznik do Regulaminu:
Zgłoszenia konkursowe prosimy dostarczyć organizatorkom
(Annie Nowakowskiej, Alinie Suchomskiej-Chabior lub Barbarze
Garus) do 11.12.2017r. Eliminacje odbędą się w czwartek
po 6 godzinie lekcyjnej w auli III LO 21.12.2017r.
Na zwycięzców czeka atrakcyjna nagroda ufundowana przez
absolwentkę III LO, a obecnie posłankę do Parlamentu Europejskiego
Annę Fotygę. Trzech najlepszych aktorów pojedzie na wycieczkę
do Brukseli zwiedzić Parlament Europejski.

ZGŁOSZENIE KONKURSOWE:
MOTTO
„Człowiek nigdy nie jest tak nieszczęśliwy, jak mniema, ani tak szczęśliwy,
jak by się spodziewał."
François de La Rochefoucauld

1.Imię i nazwisko..................................................................................
2.Klasa..................................................................................................
3.Numer telefonu lub e-mail…………................................................
4.Opiekun.............................................................................................
5. Szkoła……………………………………………………………………………………………
6. Tytuły wybranych tekstów lub tekst własny (proszę przesłać w
załączniku)………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….

