
REGULAMIN 
X  Jubileuszowych Młodzieżowych Spotkań  Teatralnych  RAMPA 2018 

oraz V Spotkań Teatralnych RAMPA JUNIOR 

 
§1 

Informacje 
1. Organizatorem przeglądu jest Centrum Kultury w Gdowie. 
2. Patronat honorowy – Wójt Gminy Gdów – Zbigniew Wojas. 
3. Patronat medialny: mójGdów. 

 

§2 
Cel przeglądu 

1. Celem przeglądu jest:  
a) prezentacja i konfrontacja twórczości dziecięcych i młodzieżowych amatorskich 

zespołów teatralnych,  
b) inspirowanie  młodych ludzi do poszukiwań nowych form pracy artystycznej.   

 
§3 

Uczestnicy  
1. W przeglądzie uczestniczyć mogą teatry szkolne, instytucjonalne/ Domy Kultury/ i 

pozainstytucjonalne skupiające : 
a) dzieci ze szkół podstawowych z terenu gminy Gdów, 
b) młodzież w wieku od 13 do 25 roku życia (bez względu na miejsce 

    zamieszkania i siedzibę placówki delegującej). 
 

§4 
Termin 

1. Spotkania Teatralne RAMPA 2018  odbędą  się w Centrum Kultury w Gdowie w 
dniach 24-25 maja 2018 roku. 

a) 24 maja odbędą się przesłuchania konkursowe dla grup ze szkół 
podstawowych z gminy Gdów - RAMPA JUNIOR oraz  przesłuchania konkursowe 
dla grup młodzieżowych w wieku od 13 do 25 roku życia – RAMPA 2018, 

b) 25 maja odbędzie się uroczysta Gala Laureatów i wręczenie nagród. 

 

§5 
Warunki uczestnictwa 

1. Warunki wzięcia udziału w przeglądzie:  
a) czas trwania spektaklu nie może przekroczyć 30 minut, 
b) preferowane małe formy teatralne, monodramy, spektakle 

autorskie,  
c) ze względów technicznych organizator sugeruje ograniczoną ilość elementów     

scenograficznych (czas montażu i demontażu nie może przekroczyć 10 min.), 
d) Organizator zastrzega sobie prawo nie dopuszczenia do Przeglądu spektakli o 

tematyce zawierającej treści wulgarne, propagujące używki i przekazujące 
treści obraźliwie w stosunku do jakiejkolwiek grupy społecznej itp., 

e) Organizator zapewnia warunki sceniczne oraz pomoc techniczną zgodnie z   
informacjami zawartymi w karcie zgłoszenia (o ewentualnym braku 
możliwości zapewnienia środków technicznych uczestnicy będą zawiadamiani 
osobiście).   



 
§5 

Zgłoszenie uczestnictwa 
1. Aby wziąć udział w przeglądzie należy do dnia 14 maja 2018 roku nadesłać 

wypełnioną kartę zgłoszenia (załącznik do regulaminu) na adres: Centrum Kultury 
w Gdowie, 32-420 Gdów 398 z dopiskiem „X Spotkania Teatralne RAMPA 
2018”, złożyć osobiście w sekretariacie w godz. 8.00-16.00 lub przesłać mailem na 
adres: sekretariat@ck.gdow.pl 

2. Do udziału w przeglądzie zaproszone zostaną grupy zakwalifikowane przez 
Organizatora na podstawie nadesłanych kart zgłoszeń. Lista grup 
zakwalifikowanych  będzie opublikowana na stronie internetowej CK w Gdowie 
www.ck.gdow.pl do 17.05.2018 roku oraz na portalu Facebook. 

 

§6 
Zasady przyznawania nagród 

1. Przegląd ma charakter konkursu – o wynikach  decydować będzie Jury powołane 
przez Organizatora. 

2. Każda grupa teatralna otrzyma dyplom uczestnictwa w przeglądzie oraz pamiątkową 
statuetkę. 

3. Organizator przewiduje przyznanie nagród specjalnych (m. in. nagroda dla 
Najlepszego Aktora ).  
 

§7 
Uwagi końcowe 

1. Dodatkowe informacje na temat konkursu udziela Organizator:  
Tel. 12 251 43 67 wew. 23, e-mail: sekretariat@ck.gdow.pl  

2. Karta zgłoszenia oraz regulamin dostępne są na stronie internetowej: 
www.ck.gdow.pl 

 
 
 Zapraszamy serdecznie do udziału! 


