
MIĘDZYSZKOLNY PRZEGLĄD
„DOBREGO HUMORU”

REGULAMIN

1. ORGANIZATOR:

- Centrum Kultury w Łubnicach
- Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

2.  CELE KONKURSU:

Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów szkół podstawowych z terenu
gminy Łubnice, którzy interesują się piosenką, literaturą humorystyczną, kabaretem, skeczem. 
Jego celem są:
- popularyzacja humorystycznej twórczości poetyckiej i muzycznej,
- doskonalenie warsztatu recytatorskiego i wokalnego,
- przeciwdziałanie zjawisku agresji i przemocy, ochrona przed uzależnieniami,
- propagowanie zdrowego stylu życia i pozytywnych wartości,
- rozbudzanie aktywności kulturalnej i wrażliwości estetycznej dzieci i młodzieży.

3. WARUNKI UCZESTNICTWA: 
 
Uczestnicy mogą prezentować własne aranżacje piosenek, znanych tekstów kabaretowych, wierszy 
lub fragmentów prozy z literatury polskiej.
Pochodzenie tekstów i ich autorstwo powinno zostać szczegółowo odnotowane w karcie zgłoszenia.
Czas prezentacji kabaretowej nie może przekroczyć 10 minut, w tym czasie grupa/solista wykonuje 
spójny program, który może składać się z skeczu, monologu, parodii czy piosenki (liczebność 
zespołu: do 4 osób).
Czynności organizacyjne przed i po występie  - montaż i demontaż ewentualnej scenografii nie 
może łącznie przekroczyć 4 minut. Montaż i demontaż scenografii należy do grupy konkursowej i 
jej opiekuna/opiekunów.
Uczestnicy będą oceniani przez Jury w następujących kategoriach:
I grupa – dzieci w wieku przedszkolnym
II grupa – uczniowie szkół podstawowych: klasy I - III
III grupa – uczniowie szkół podstawowych: klasy IV - VIII

4. KRYTERIA OCENY: 

Występy oceniać będzie jury powołane przez organizatora. Ocenie podlegać będzie: zgodność 
programu artystycznego z charakterem konkursu (nie jest to przegląd teatralny), dobór repertuaru 
do wieku uczestników, walory tekstowe, oryginalność, interpretacja, pomysłowość, ogólny wyraz 
artystyczny. Decyzja jury jest ostateczna i nieodwołalna.
Dla wyróżnionych grup przewidziane są nagrody rzeczowe.

5. TERMIN I PRZEBIEG KONKURSU

Konkurs odbędzie się w sali widowiskowej Centrum Kultury w Łubnicach w dniach:
- 24 listopada br., o godz. 9.00 – przedszkole i kl. I - III
- 25 listopada br., o godz. 9.00 – kl. IV – VIII



6.  UWAGI I INFORMACJE DODATKOWE:

Organizatorzy zapewniają szatnię/garderobę – wspólną dla wszystkich uczestników;
organizatorzy zapewniają nagłośnienie w celu odtworzenia ewentualnych podkładów muzycznych 
czy elementów dźwiękowych.
Na scenie umieszczona zostanie nieruchoma zastawka, którą można wykorzystać podczas 
występów. Nauczyciele - opiekunowie grup konkursowych odpowiadają za zachowanie i 
bezpieczeństwo swoich uczniów (także podczas trwania konkursu i w przerwie na obrady jury), 
Grupy są zobowiązane do kulturalnego zachowania i przestrzegania zasad fair-play podczas 
wszystkich występów.
Karty zgłoszeń wraz z podkładami muzycznymi prosimy przesłać do 18 listopada br.  na adres 
mailowy centrumkultury@cklubnice.pl  lub dostarczyć osobiście do Centrum Kultury.
Do zgłoszeń należy dołączyć krótką informację/notatkę o grupie, która zostanie odczytana jako 
zapowiedź występu.

UWAGA:
Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w rozumieniu ustawy z 
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) przez 
Organizatora w celach związanych z przeprowadzaniem Konkursu, w szczególności wyłanianiem 
zwycięzców i przyznawaniem nagród, jak również w celach statystycznych i marketingowych.
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