
                                                                  REGULAMIN

 INTERNETOWEGO XV Konkursu Dziecięcych 
i Młodzieżowych Kreacji Aktorskich

„MONOLOG 2020”

1. Organizator:

SPÓŁDZIELCZE CENTRUM KULTURY SPÓŁDZIELNI     
MIESZKANIOWEJ W BIELAWIE

  fb SCK Bielawa

2. Współorganizator:

STOWARZYSZENIE SPÓŁDZIELCZA ANIMACJA KULTURALNA                       
W BIELAWIE 
fb SSAK Bielawa

3. Osoba odpowiedzialna: Bogumiła Derenowska

Kontakt: tel. kom. 697 851 886 , e-mail: monolog.sck@gmail.com, 

adres: Spółdzielcze Centrum Kultury, os. Włókniarzy 1, 58-260 Bielawa.

Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu i innych osób z nim związanych jest 
Spółdzielcze Centrum Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielawie.

4. Forma Konkursu

Konkurs, ze względu na pandemię wirusa COVID-19 ma charakter internetowy. Uczestnicy konkursu 
udostępniają Organizatorowi link do nagrania video przygotowanej prezentacji.

5. Cele:

- popularyzacja sztuki teatralnej,
- zachęcanie dzieci i młodzieży do aktywnego spędzania czasu wolnego oraz 
wykorzystania potencjału aktorskiego,

6. Warunki uczestnictwa:

1. W konkursie mogą brać udział dzieci i młodzież w wieku od 5 do 19 lat.
2. Uczestnicy Konkursu podzieleni są na 3 kategorie wiekowe: 5-9 lat, 10-14 lat i 15 do 19 lat.
     O przydziale do kategorii decyduje rok urodzenia.  
3. Prezentację konkursową stanowi monolog nie przekraczający 5 minut. Przekroczenie czasu jest 
równoznaczne z dyskwalifikacją.
4. Oczekuje się od uczestników przygotowania monologu nie będącego jedynie recytacją a całą 

etiudą z wykorzystaniem przestrzeni i rekwizytu/tów.
5. Uczestnicy konkursu zobowiązani są do prezentowania treści obyczajnych i nie zawierających 

wulgaryzmów.

6. Zgłoszenia udziału w Konkursie wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się i akceptacją Regulaminu 
Konkursu, skanem zgody na przetwarzanie danych osobowych (wg załączonego wzoru) oraz 
linkiem do nagranej prezentacji zamieszczonej na stronie You Tube należy przekazać na adres  
mailowy: monolog.sck@gmail.com  do 26.05.2020 r.

mailto:monolog.sck@gmail.com
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7. W przypadku osoby niepełnoletniej  jej zgłoszenia do konkursu dokonuje wyłącznie rodzic lub   
opiekun prawny.

8. Po otrzymaniu zgłoszeń Organizator  przekaże Jurorom listę uczestników zawierającą imię             
i nazwisko uczestnika oraz link do jego prezentacji. 

9. Protokół Jury z wynikami Konkursu przekazany zostanie uczestnikom do 5.06.2020 r.

10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do upublicznienia prezentacji laureatów oraz ich   
imienia    i    nazwiska  w   mediach i informacjach dotyczących Konkursu.
11. W kwestiach spornych decyzje Organizatorów są ostateczne.
12. Zgłoszenie udziału w Konkursie jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego 
regulaminu.

7. Konsultacje
Organizator umożliwia każdemu Uczestnikowi dwie bezpłatne konsultację online z jednym z jurorów 
- aktorów do 24 maja br.  W celu umówienia konsultacji osoby zainteresowane proszone są o 
napisanie sms o treści KONSULTACJE MONOLOG na nr tel. 697 851 886. 

8. Kryteria oceny:
Ocenie podlegają w skali od 0 do 10 pkt.:

1. Interpretacja
2. Dykcja, 
3. Świadomość sceniczna.
4. Spójność prezentacji (wstęp – rozwinięcie – kulminacja – zakończenie).
5. Dobór repertuaru.
6. Umiejętność posługiwania się rekwizytem (jeśli takowy jest wykorzystywany).
7. Ogólne wrażenie artystyczne.

Maksymalna ilość punktów do zdobycia wynosi 70.
*Mile widziane niebanalne formy wyrazu artystycznego.

9. Jury:

1. W skład Jury wchodzą aktorzy: Joanna Jucha, Joanna Mogilnitskiy i Adrian Koszewski oraz 
przedstawiciel współorganizatora Stowarzyszenia Spółdzielcza Animacja Kulturalna w Bielawie.

2. Jury powoływane jest przez Organizatora i Współorganizatora
3. Decyzje Jury są ostateczne.

10 . Nagrody:

1. Uczestnicy przesłuchań otrzymują pamiątkowe dyplomy.
2. Laureaci otrzymują statuetki i dyplomy, zdobywcy nagród od I do III otrzymują nagrody 
finansowe, odpowiednio: 250,- zł, 200,-zł i 150,-zł. 
3. Jury może przyznać wyróżnienia.
4. Laureaci zostaną zaproszeni do współpracy przy realizacji przez Organizatorów spektakli 
teatralnych.
5. Sposób przekazania nagród uzgodniony zostanie z rodzicami/opiekunami prawnymi laureatów 
niepełnoletnich, a w przypadku laureatów pełnoletnich z nimi samymi. 
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