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WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD MŁODZIEŻOWYCH SPEKTAKLI Z POZYTYWNYM 

PRZESŁANIEM 

„LUSTERKO”  

REGULAMIN VII EDYCJI  

 

CELE I ZAŁOŻENIA 

I 

Wojewódzki Przegląd Młodzieżowych Spektakli z Pozytywnym Przesłaniem „Lusterko” jest 

konkursem teatralnym przeznaczonym dla młodzieży od 13 do 21 roku życia. 

Celem przeglądu jest stworzenie młodym bezpiecznej przestrzeni do formułowania swoich 

poglądów, otwartego mówienia o swoich problemach i wymiany doświadczeń. 

Tematyka prezentowanych spektakli jest dowolna, powinna jednak nawiązywać do rzeczywistości, 

w której funkcjonują uczestnicy, do ważnych dla nich zjawisk i problemów. 

II 

Organizatorem Przeglądu jest Młodzieżowy Dom Kultury „Ochota”.  

Partnerami są Urząd Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy oraz Oddział Polskiego Towarzystwa 

Zapobiegania Narkomanii w Warszawie. 

III 

 

W Przeglądzie mogą brać udział szkoły, placówki, domy kultury, teatry amatorskie, stowarzyszenia, 

fundacje oraz grupy artystyczne działające na terenie województwa mazowieckiego. 

 

IV 

1. Przegląd odbędzie się 4 marca 2023 r. (sobota) przy udziale widowni w siedzibie 

Młodzieżowego Domu Kultury „Ochota” ul. Rokosowska 10 w Warszawie. 

2. Organizatorzy nie pokrywają kosztów przejazdu oraz ubezpieczenia uczestników. 

3. Każdy zespół jest zobowiązany zarejestrować się w siedzibie organizatora najpóźniej 30 minut 

przed występem. Natomiast zachęcamy do obecności podczas całego przeglądu w celu 

obejrzenia wszystkich spektakli. 

4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do fotografowania spektakli oraz wykorzystania 

wizerunku uczestników w publikacjach i na kanałach promujących przegląd (strona internetowa, 

Facebook, Instagram).  

5. Wszelkie informacje, regulamin oraz karta zgłoszenia znajdują się na stronie internetowej: 

www.mdkochota.edu.pl 

WARUNKI TECHNICZNE 

1. Organizatorzy dysponują salą widowiskową ze sceną o wymiarach 5 x 8m², standardowym 

oświetleniem i nagłośnieniem. W przypadku dodatkowych potrzeb technicznych grupa powinna 

posiadać własny sprzęt. 

http://www.mdkochota.edu.pl/
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2. Podczas przeglądu obowiązuje bezwzględny zakaz używania ognia oraz efektów 

pirotechnicznych, w tym także wywoływania dymu lub pary wodnej, jak również palenia wyrobów 

tytoniowych i papierosów elektronicznych na całym terenie MDK „Ochota”. 

ZGŁOSZENIA 

1. Warunkiem uczestnictwa w Przeglądzie jest przesłanie:  

• skanu wypełnionej oraz podpisanej karty zgłoszenia  

• nagrania wideo zawierającego zapowiedź zgłaszanego do przeglądu spektaklu, które będzie 

spełniało warunki techniczne podane w dalszej części regulaminu 

• ewentualnych podkładów muzycznych (jeśli są używane w trakcie pokazu) 

Zgłoszenia prosimy kierować na adres: lusterko@mdkochota.edu.pl 

2. Liczba uczestników biorących udział w pokazie jednej grupy nie może przekraczać 15 osób. 

3. Spektakle według autorskich scenariuszy przygotowane przez samych uczestników (mogą być 

inspirowane innymi utworami) będą dodatkowo punktowane. 

4. Przesłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu przeglądu. 

Zgłoszenia przyjmowane są do 24 lutego 2023r. do godziny 16:00. 

KWALIFIKACJA DO PRZEGLĄDU 

1. Uczestnicy zobowiązani są do nadesłania nagrania promującego zgłaszany do przeglądu 

spektakl. 

2. Wideo nie powinno przekraczać 5 minut i powinno stanowić zapowiedź zgłaszanego 

przedstawienia (może to być np.: wybrana scena, nagranie uczestników opowiadających  

o spektaklu itd.) 

3. Prosimy o przesyłanie filmów w postaci linków do platformy YouTube lub jako linków do dysku 

Google. 

WYNIKI KWALIFIKACJI 

1. Koordynator przeglądu powoła niezależne profesjonalne jury, które dokona oceny nadesłanych 

materiałów. 

2. Zespoły zakwalifikowane do przeglądu zostaną zaproszone do występu na żywo. 

3. O wynikach kwalifikacji uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową oraz telefoniczną. 

Uczestnicy zostaną poinformowani o wynikach maksymalnie do 26 lutego 2023r. 

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA 

1. Jury powołane przez koordynatora przeglądu oceni wszystkie spektakle oraz przyzna nagrody. 

2. Przyznanie nagród odbędzie się 04.03.23 r. po prezentacjach i obradach jury. 

KOORDYNATOR PRZEGLĄDU 

Wszelkie pytania oraz wątpliwości prosimy kierować bezpośrednio do koordynatora przeglądu: 
 

 

Ewa Michałowicz  

mail: lusterko@mdkochota.edu.pl  

telefon kontaktowy: 793 382 786 

mailto:lusterko@mdkochota.edu.pl

