
REGULAMIN 
 Przeglądu Młodzieżowych Wieczorów Rozrywkowych  

„BLAGA 2012” - Krosno, 
  
 

I. Organizatorzy 
Państwowe   Pomaturalne   Studium   Kształcenia   Animatorów   Kultury   i   Bibliotekarzy 

w Krośnie. 
Współorganizatorzy: 
Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie, 
Urząd Miasta Krosna. 

II.       Cele 

1.   Wymiana doświadczeń i pomysłów. 
2.   Popularyzacja ciekawych form spędzania czasu wolnego pod hasłem "Bawmy się razem" 

3.   Wyłanianie nowych talentów. 

III.      Termin i miejsce przeglądu 

12-14 grudzień 2012 r. 

IV.      Warunki uczestnictwa 

1.   W    Przeglądzie    może    wziąć    udział    młodzież    ze    szkół    średnich, pomaturalnych 
i wyższych z: Krosna, Jasła, Sanoka, Brzozowa i Strzyżowa  oraz powiatu krośnieńskiego 

2.   Prezentowane przedstawienia powinny mieścić się w przedziale czasowym 15-25 minut. 
3.   Dobór tekstów i repertuaru dowolny (namawiamy do korzystania z własnej twórczości). 
4.   Forma programu - dowolna ( nie ogranicza się kategorii, konwencji, najważniejsza dobra, 
kulturalna rozrywka). Organizatorzy przyjmują otwartą formułę artystyczną 

 5. Podstawą zgłoszenia jest nadesłanie do dnia 5 listopada 2012. zapisu programu na 
płycie DVD oraz wypełnionej karty o zespole i spektaklu na adres Studium (opatrzonej 
dopiskiem "Blaga 2012") z nazwiskiem opiekuna - nauczyciela lub instruktora. 

 6. Komisja artystyczna powołana przez organizatorów dokona kwalifikacji spektakli 
zgłoszonych do przeglądu. O decyzji komisji organizatorzy powiadomią zespoły pisemnie do 15 
listopada 2012 roku. 

V.        Nagrody 

1.   Nagrody Jury – grupa ekspertów. 
2.   Nagroda Publiczności - niespodzianka. 
3.   „Złote Maski” dla najlepszej aktorki, aktora - wybranych przez publiczność. 
4.   Nagroda sponsora Przeglądu – Delikatesy FRAC

VI.      Kryteria oceny 
/ V 

1.Oryginalność formy i treści. 
2. Kultura języka. 
3. Ogólne wrażenia artystyczne. 
 

Szczególnie  premiowane  będą pomysły  i  scenariusze  autorskie,   dobór literatury, 
zaangażowanie twórców, osobowości artystyczne. 

 



VII.   Uwagi organizacyjne: 

1.   Organizatorzy zapewniają: oświetlenie , nagłośnienie i fortepian, odbycie jednej próby na 
scenie RCKP ul. Kolejowa. Próby rozpoczną się od 10 grudnia ! 

2.   Kostiumy i scenografia we własnym zakresie – pod hasłem „Oszczędność”. 
3.   Dodatkowych informacji udziela sekretariat Studium. 
4.  Szczegółowy program i czas trwania "Przeglądu" (zależy od ilości zgłoszeń) organizatorzy 

prześlą w drugiej połowie listopada z informacją o możliwości odbycia jednej 
generalnej próby w tygodniu poprzedzającym przegląd. 

5.   Plakat reklamowy grupy występującej prosimy wykonać w formacie 100cm x 70cm. 
6.   Dołączamy kartę zgłoszeń. 
7.   Spotkanie organizacyjne przed rozpoczęciem „Blagi” odbędzie się 22 listopada 
(czwartek) o godz. 13.00 w Studium. 

Adres Studium: 

Państwowe Pomaturalne Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy 

ul.  F. Mirandoli - Pika 8 

38-400 Krosno 

tel.(0 - 13)43-205-44 

Koordynator imprezy - mgr Stanisława Raus (wykładowca Studium) tel. kom.603373090. 
 


