Konkurs realizowany w ramach projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie
Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój”

EKO – TEATRZYK
„ O czym szumią ścieki”
REGULAMIN
Konkurs przedstawień teatralno-muzycznych o tematyce ekologicznej.
CEL
Cel główny: Podniesienie atrakcyjności Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój oraz jakości życia jej
mieszkańców poprzez utworzenie kompleksowego systemu gospodarki wodno-ściekowej.
1. Promowanie idei dbałości o środowisko naturalne wśród dzieci poprzez poznanie potrzeb
i metod ochrony przyrody
2. Promowanie odpowiednich postaw i zachowań w środowisku społeczności lokalnej ideą
poszanowania roślin i zwierząt
3. Rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska
4. Kształtowanie aktywnej postawy w działaniu na rzecz ochrony środowiska
OCZEKIWANE REZULTATY
1. Poznanie szerokiego kontekstu ochrony przyrody
2. Uzyskanie nowych narzędzi do prowadzenia dalszej działalności edukacyjnej
3. Podniesienie świadomości ekologicznej i wrażliwości na ochronę środowiska
PATRONI MEDIALNI
1. Gazeta „Znad Popradu”
2. Sądeczanin
3. Gazeta Krakowska
PRZEDMIOT
Przedstawienie w formie przedstawienia teatralnego pod nazwą: „O czym szumią ścieki”
Przedstawienie powinno zawierać elementy nawiązujące do tematyki rozbudowy istniejącej
oczyszczalni ścieków w miejscowości Piwniczna-Zdroj jak również budowę nowych odcinków
kanalizacji sanitarnej na terenie Piwnicznej-Zdroju.
ADRESACI
Konkurs przeznaczony jest dla
1. przedszkolaków i klas „0”
2. kl. I-III SP
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NAGRODY
Nagrody przyznawane będą zespołowo za zajęcie miejsca I-III
JURY
W skład jury konkursowego wejdą: organizatorzy, patroni, osoby związane z tematyką ekologii, osoby
znane w społeczności lokalnej.
HARMONOGRAM KONKURSU
1. Zgłoszenia – 25 maja 2018
2. Przegląd teatrzyków – 29 maja 2018 w Sali widowiskowej MGOK Piwniczna-Zdrój
ZASADY I TRYB KONKURSU
1. Udział w konkursie należy zgłosić osobiście lub telefonicznie w Miejsko-Gminnym Ośrodku
Kultury w Piwnicznej, Rynek 11, tel. 18 / 44-64-157.
2. Konkurs polega na przedstawieniu widowiska w formie przedstawienia teatralnego treści
związanej z tematyką „O czym szumią ścieki”
3. Każdy wykonawca może przedstawić 1 utwór.
4. Czas trwania przedstawienia nie powinien przekraczać 15 min.
5. Jury oceniać będzie:
- zgodność z tematyką konkursu
- prezentację, aranżację i interpretację
- pomysłowość przygotowania inscenizacji
- kostiumy uczestników
- zastosowanie rekwizytów
- działania zespołowe
6. Zwycięscy konkursu wezmą udział w występach podczas X Pikniku Ekologicznego
w dniu 03 czerwca 2018 r.
7. Uczestnicy konkursów przyjeżdżają na własny koszt.

