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Wyciąg z Regulaminu Lubuskiej Gali Teatralnej 2023 

na podstawie wersji ujednoliconej obowiązującej w 2023 roku.* 

 

§1 

Lubuska Gala Teatralna 

 

1. Lubuska Gala Teatralna jest elementem Programu Promocji Twórczości Dzieci 

i Młodzieży PRO ARTE 2023 realizowanego w województwie lubuskim zwanego 

dalej PRO ARTE 2023.  

2. Cele Lubuskiej Gali Teatralnej: 

1) Prezentacja dorobku artystycznego młodych grup twórczych. 

2) Poszukiwanie oryginalnych form pracy twórczej. 

3) Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji teatralnej. 

4) Promocja twórczości młodych grup artystycznych. 

5) Tworzenie możliwości wymiany doświadczeń między pedagogami 

i instruktorami teatralnymi. 

 

§2 

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 

1.-2. (…)  

3. Operatorze Programu – Regionalne Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze, 

ul. Sienkiewicza 11, 65-431 Zielona Góra. Pełni nadzór nad programowym 

kształtem Lubuskiej Gali Teatralnej. 

4. Jednoetapowym wydarzeniu konkursowym – prezentacje Uczestników z szkół 

podstawowych i ponadpodstawowych z województwa lubuskiego, tworzących grupy 

teatralne, przedstawienia lub współczesne widowiska i pokazujące Spektakl. 

Wydarzenie organizuje Operator Programu. 

5.-6. (…) 

7. Uczestnikach – rozumie się przez to dzieci i młodzież z województwa lubuskiego 

tworzące Grupy Teatralne działające w szkołach, domach kultury oraz innych 

instytucjach zajmujących się edukacją teatralną. 

8.-18. (…) 

 
§3 

Adresaci 

1. Lubuska Gala Teatralna jest imprezą otwartą dla uczniów szkół podstawowych 

i szkół średnich województwa lubuskiego.  

2. Realizowana jest w  czterech kategoriach wiekowych:  

1) I kategoria wiekowa (klasy I-III szkoły podstawowej); 

2) II kategoria wiekowa (klasy IV-VI szkoły podstawowej); 

3) III kategoria wiekowa (klasy VII i VIII szkoły podstawowej); 

4) IV kategoria wiekowa (klasy I-IV szkoły średniej). 
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3. Dla osób (dzieci i młodzieży) pełnosprawnych oraz z niepełnosprawnościami 

(zarówno fizycznymi, jak i umysłowymi) obowiązuje wspólna kategoria wiekowa. 

 

§4 

Zasady Organizacyjne 

 

1. Operator Programu zastrzega sobie prawo do zmian formuły przeprowadzenia 

jednoetapowego wydarzenia konkursowego. 

2. Operator Programu zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu 

w każdym momencie. 

3.  – 5. (…) 

6. Jednoetapowe wydarzenie konkursowe Lubuskiej Gali Teatralnej odbędzie się 

31 maja 2023 r. w Centrum Kreatywnej Kultury w Zielonej Górze, przy 

ul. Sienkiewicza 11 (dotyczy realizacji tradycyjnej). 

7.  – 9 (…) 

 

§5 

Zgłoszenie uczestnictwa 

1. (…) 

2. Reprezentujący i/lub Uczestnik, który chce zgłosić Grupę Teatralną do 

jednoetapowego wydarzenia konkursowego jest zobowiązany do:  

1) nadesłanie prawidłowo wypełnionego Elektronicznego formularza 

zgłoszeniowego udostępnionego przez Operatora Programu; 

2) wyrażenia zgody (….) RODO ** (…).  

3. – 5. (…) 

 

§6 

Warunki uczestnictwa 

1. -2. (…) 

3. Do Przeglądu Okręgowego Lubuskiej Gali Teatralnej mogą być zgłoszone Spektakle, 

które odpowiadają następującym warunkom: 

1) nie były prezentowane w poprzednich edycjach Lubuskiej Gali Teatralnej, 

2) nie przekraczają 25 min, 

3) wykluczają użycie mikrofonów podczas gry scenicznej, jednak korzystanie z nich 

jest możliwe tylko w uzasadnionych przypadkach, tj. nagłośnienie solistki, chóru. 

4. -5. (…) 

5. (…) w przypadku realizacji jednoetapowego wydarzenia konkursowego w formule 

hybrydowej (dotyczy realizacji online) - warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie 

do Operatora Programu nagrania tegorocznej prezentacji, zgodnie z Załącznikiem 

nr 2 do niniejszego Regulaminu – Wytyczne do nagrań. 
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§7 

Nagrody  

 

1. Podczas jednoetapowego wydarzenia konkursowego Operator Programu ufunduje 

nagrody pieniężne dla Laureatów (…).  

2. - 4. (…) 

5. Laureaci jednoetapowego wydarzenia konkursowego otrzymają zaproszenie od 

Operatora Programu do Centrum Kreatywnej Kultury przy Regionalnym Centrum 

Animacji Kultury, w tym na Lubuską Galę Talentów. Zaproszeni Laureaci będą mieli 

możliwość wykonania swojego konkursowego Spektaklu przed zaproszonymi 

gośćmi.  

6. Podczas jednoetapowego wydarzenia konkursowego Operator Programu ufunduje 

nagrodę pieniężną dla Laureata Nagrody Publiczności, którą otrzyma Uczestnik 

wybrany przez publiczność zgromadzoną na fanpage’u Operatora Programu, 

w drodze głosowania SMS. Głosowanie rozpoczyna się po zakończonych 

Spektaklach Uczestników. (…) 

7. Nagroda Publiczności jest wypłacana w formie przelewu, wpłacanego na konto 

bankowe podane przy wypełnieniu i podpisaniu, przez Opiekuna/Reprezentującego 

Laureata, stosownego oświadczenia, które stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego 

Regulaminu – Oświadczenie odbioru Nagrody Publiczności. Nagroda wypłacana jest 

do 7 dni roboczych po otrzymaniu wypełnionego i podpisanego oświadczenia. 

 

§8 

Kryteria oceny i Rada Artystyczna 

 

1. Jednoetapowe wydarzenie konkursowe Lubuskiej Gali Teatralnej Rada Artystyczna 

ocenia według następujących kryteriów:  

1) jakość i profesjonalizm gry aktorskiej Uczestników; 

2) oryginalność scenariusza (autorski lub gotowy tekst); 

3) walory dramaturgiczne przedstawienia; 

4) forma i pomysłowość wykonania; 

5) kultura słowa (interpretacja tekstu); 

6) scenografia (oprawa plastyczna, stroje, maski, rekwizyty); 

7) dobór repertuaru do wieku wykonawcy; 

8) ogólne wrażenie artystyczne. 

2. W przypadku realizacji jednoetapowego wydarzenia konkursowego w formule 

hybrydowej, jakość nagrania nie powinna mieć wpływu na ocenę prezentacji 

Uczestnika (…).  

3. W skład Rady Artystycznej wchodzi 3 członków, specjalistów, wskazanych przez 

Operatora Programu, (…).  
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§9  

Odpowiedzialność  

 

1. Odpowiedzialność za wszelkie szkody materialne powstałe w czasie trwania 

spektakli podczas jednoetapowego wydarzenia konkursowego Lubuskiej Gali 

Teatralnej lub podczas montażu i demontażu dekoracji, wynikłe z winy 

występującego Uczestnika, a także podczas przebywania w salach, garderobach 

i miejscach wspólnych Centrum Kreatywnej Kultury, pokrywane będą przez danego 

Uczestnika lub Placówkę delegującą Uczestnika, (…). 

2. Opiekun określony w §2 ust. 9 niniejszego Regulaminu ponosi odpowiedzialność za 

Uczestników określonych w §2 ust. 7 niniejszego Regulaminu (dotyczy realizacji 

tradycyjnej). 

3. (…) 

4. Placówki delegujące Uczestników lub osoby fizyczne powinny ubezpieczyć 

Uczestników na czas pobytu i przejazdu na jednoetapowe wydarzenie konkursowe, 

(…). 

5. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny 

pracy oraz przepisów przeciwpożarowych podczas jednoetapowego wydarzenia 

konkursowego, (…). 

6. Operator Programu nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość informacji 

podanych w procesie rekrutacji. 

7. Operator Programu nie ponosi odpowiedzialności za Uczestników i Reprezentujących 

podczas jednoetapowego wydarzenia konkursowego Lubuskiej Gali Teatralnej. 

8. Operator Programu nie ponosi odpowiedzialności za działania Uczestników 

i Reprezentujących biorących udział w PRO ARTE 2023. 

 

 

§10  

Ochrona danych osobowych (…) 

 

 

* Uczestnicy i Reprezentujący zobowiązani są do zapoznania się z pełnym 

brzmieniem Regulaminu. Przystąpienie do jednoetapowego wydarzenia 

konkursowego jest równoznaczne z potwierdzeniem znajomości jego treści. 

 

** Informacja o przetwarzaniu danych osobowych oraz zgody RODO znajdują 

się w §5 ust. 6 pkt 2) i ust. 3-4 oraz w §10 Regulaminu Lubuskiej Gali 

Teatralnej oraz dostępne są na stronie http://rcak.pl/pro-arte/. 


