REGULAMIN KONKURSU NA SCENKĘ Z FRAGMENTÓW FILMÓW
REŻYSERII SYLWESTRA CHĘCIŃSKIEGO
I. Organizatorzy:
GMINNY OŚRODEK KULTURY W SUŚCU, WÓJT GMINY SUSIEC
II. Cele konkursu:
1. Popularyzacja i promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego w kontekście twórczości reżysera Sylwestra
Chęcińskiego.
2. Wzmocnienie aktywności kulturalnej lokalnej społeczności
2. Zachęcanie do aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu kulturalny.
3. Tworzenie więzi wspólnotowej, rozwój tożsamości regionalnej.
4. Pobudzanie kreatywnej postawy wykonawców w procesie zdobywania umiejętności ekspresji myśli
i uczuć.
5. Rozwijanie kreatywności scenicznej.
III. Zasady ogólne:
1. Konkurs adresowany jest do Kół Gospodyń Wiejskich, młodzieży szkolnej, uczestników Warsztatów
Terapii Zajęciowej w Grabowicy oraz Seniorów z Gminy Susiec.
2. Prezentacja występów Konkursowych na żywo odbędzie się podczas uroczystości podsumowującej
zadanie pn. „Kulturalne Lato filmowe z Chęcińskim” - 17 lipca 2022 r. w Parku w Suścu.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dokonanie zgłoszenia poprzez wypełnioną karta zgłoszenia
i przesłana do dnia 8 lipca 2022 r., e- mailem: gok_susiec@wp.pl, na adres: Gminny Ośrodek Kultury
w Suścu ul. Tomaszowska 100, 22 – 672 Susiec lub dostarczona osobiście.
IV. Wymagania ogólne dotyczące prezentacji konkursowych:
1. Konkurs obejmuje przygotowanie montażu słownego w formie scenki humorystycznej nawiązującego
do wybranych sytuacji z filmów.
2. Do udziału w Konkursie przyjęte zostaną zgłoszenia w formie scenki tematycznej zawierającej minimum
jedną wybraną sytuację z filmów reżysera Sylwestra Chęcińskiego np.: „Sami Swoi”, „Nie ma mocnych”,
„Kochaj albo rzuć” itp.
3. Scenka nie może przekraczać 15 minut.
4. Organizator dopuszcza występy zarówno indywidualne jak i grupowe.
V. Kryteria oceny:
- wybór scenki i umiejętności jego zaprezentowania, zgodnie ze sceną filmową
- warsztat aktorski (dykcja),
- wykorzystanie strojów, ubiorów, rekwizytów,
- ogólny wyraz artystyczny.
VI. Uwagi organizacyjne:
1. Dla wszystkich wykonawców przyznane zostaną statuetki, pamiątkowe dyplomy, a dla najlepszych
nagrody finansowe. Łączna pula nagród pozyskana z dofinansowania ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: „Kultura – Interwencje.
Edycja 2022” wynosi 2 000,00 zł.

