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IV Katowickie Święto Profilaktyki Katowice 2018 –
II Festiwal Przedstawień Profilaktycznych
Temat Przewodni „Zaloguj się do życia w realu”

Opis wydarzenia
Urząd Miasta w Katowicach, Komenda Miejska Policji w Katowicach, Poradnia
Psychologiczno – Pedagogiczna nr 5 w Katowicach oraz Pałac Młodzieży im. prof.
A. Kamińskiego w Katowicach zapraszają uczniów katowickich szkół podstawowych – klas
7, oddziałów gimnazjalnych oraz szkół ponadpodstawowych do udziału w Festiwalu
Przedstawień Profilaktycznych.
Festiwal odbędzie się w dniu 27 marca 2018 r. w Sali Teatralnej Pałacu Młodzieży
w Katowicach przy ul. Mikołowskiej 26.
Na festiwal można zgłaszać spektakle o tematyce związanej z bezpieczeństwem
i profilaktyką.
Grupy teatralne biorące udział w Festiwalu, zostaną zaproszone na Festiwal wraz
z reprezentacją swojej szkoły. Prezentowane spektakle zostaną omówione przez ich autorów
w formie dyskusji rówieśniczej. Najlepszy spektakl zostanie zaprezentowany i nagrodzony
podczas IV Katowickiego Święta Profilaktyki Katowice 2018.
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Regulamin Festiwalu Przedstawień Profilaktycznych realizowanego w ramach
IV Katowickiego Święta Profilaktyki Katowice 2018
Informacje wstępne:
1. Organizatorami Festiwalu są Urząd Miasta w Katowicach, Komenda Miejska Policji
w Katowicach, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 5 w Katowicach oraz
Pałac Młodzieży im. prof. A. Kamińskiego w Katowicach.
2. Temat Przewodni tegorocznej edycji Festiwalu – „Zaloguj się do życia w realu”
3. Cele Festiwalu:
GŁÓWNY:
- budowanie obywatelskiego społeczeństwa, świadomego przestrzeni w której żyje
i biorącego za nią odpowiedzialność
SZCZEGÓŁOWE:
- promocja zdrowego trybu życia, wolnego od wszelkich uzależnień;
- propagowanie troski o drugiego człowieka, jego zdrowie i bezpieczeństwo przez
promowanie pozytywnych form profilaktyki.
- wypracowanie postaw dbałości o zdrowie własne i innych ludzi,
- rozwijanie umiejętności asertywności i dokonywania świadomych wyborów,
- kształtowanie umiejętności radzenia sobie z emocjami w trudnych sytuacjach
życiowych;
- rozwijanie zainteresowań artystycznych uczniów i umiejętności pracy w zespole.
4. Udział w konkursie wymaga wypełnienia, podpisania i dostarczenia Karty zgłoszenia
dostępnej w załączniku nr 1 (pocztą tradycyjną lub elektroniczne) na adres Pałacu
Młodzieży w Katowicach.
5. Wręczenie nagród nastąpi w dniu 18 czerwca 2018 r. podczas IV Katowickiego
Święta Profilaktyki Katowice 2018 w Pałacu Młodzieży.
Warunki uczestnictwa w Festiwalu :
Do udziału w Festiwalu zapraszamy istniejące zespoły teatralne oraz spontaniczne grupy
klasowe z katowickich szkół podstawowych – klas 7, oddziałów gimnazjalnych oraz szkół
ponadpodstawowych , które przygotują spektakle podejmujące zagadnienia profilaktyczne.
Spektakle powinny opierać się o samodzielnie przygotowany scenariusz.
W scenariuszu dopuszczalne jest użycie istniejących tekstów (z zaznaczonym w „karcie
zgłoszenia” nazwiskiem autora i tytułem pierwotnym )
Dopuszczalny czas trwania spektaklu: 30 minut

IV Katowickie Święto Profilaktyki Katowice 2018
Festiwal Przedstawień Profilaktycznych
realizowany w ramach programu Profilaktyki Rówieśniczej w Katowicach

Kryteria oceny:
Prezentacje festiwalowe oceniać będzie Jury składające się z przedstawicieli UM Katowice,
przedstawiciela Komendy Miejskiej Policji w Katowicach, Poradni Psychologiczno –
Pedagogicznej nr 5, Pałacu Młodzieży w Katowicach.
Podczas Festiwalu przewidziane jest również powołanie jury młodzieżowego złożonego
z widzów Przeglądu.
Jury dokonuje oceny spektakli konkursowych wg następujących kryteriów:
- walory profilaktyczne i przesłanie przedstawienia
- kompozycja scenariusza
- gra aktorska (z uwzględnieniem dykcji)
- ogólny wyraz artystyczny
Jury oraz publiczność wyłonią 3 laureatów Przeglądu. Najlepszy spektakl zaprezentowany
zostanie podczas IV Katowickiego Święta Profilaktyki Katowice 2018, na scenie teatralnej
Pałacu Młodzieży w Katowicach. Jury może podjąć decyzję o odstąpieniu od przyznania
nagrody lub przyznać dwa wyróżnienia równoległe. Wyniki zostaną ogłoszone przez
organizatorów w dniu Festiwalu. Wyniki prac jury są ostateczne.
Terminy :
Karty zgłoszenia należy przesłać do dnia 10 marca 2018 roku na adres :
Pałac Młodzieży im prof. A. Kamińskiego ul. Mikołowska 26 40-066 Katowice
lub pocztą elektroniczną na adres : ipm@pm.katowice.pl
Prezentacje festiwalowe odbędą się 27 marca 2018 w sali teatralnej Pałacu Młodzieży
w Katowicach. ( plan sceny dostępny na stronie www.pm.katowice.pl )
Początek prezentacji godz. 10.oo.
Harmonogram prezentacji ( w kolejności nadchodzących zgłoszeń) ustali organizator.
Kolejność występów zostanie podana na stronie Organizatorów do dnia 22 marca 2018.
Informacje dodatkowe tel. 32 2516-431 wewn. 1131.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykonywania dokumentacji fotograficznej dla
celów promocji profilaktyki zagrożeń wśród dzieci i młodzieży ich udostępnienia w
Internecie, publicznego wystawiania, drukowania. Zgłoszenie grupy teatralnej do udziału w
Festiwalu jest równoznaczne z udzieleniem przez jej Uczestników (lub, jeśli nie jest
pełnoletni, jego opiekuna prawnego) zgody na publiczne prezentowanie wizerunku. Zgody
uczestników/rodziców/opiekunów prawnych uczestnika, przechowują opiekunowie grup.
Zachęcamy do udziału!
Organizatorzy

KARTA ZGŁOSZENIA II Festiwal Spektakli Profilaktycznych

NAZWA ZESPOŁU.....................................................................................................................
Placówka /dokładny adres, aktualny tel. adres email/ ............................................................................................................................................
..........
.......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Autor, tytuł
przedstawienia ..............................................................................................................................
........................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Imię i nazwisko opiekuna.....................................................................
..............................................................................................................
Ilość uczestników wraz z opiekunami .................................................
Potrzeby techniczne.....................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
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Oświadczam, że zasady regulaminu są mi znane.
Pieczątka i podpis.

