International Puppet Making Festival of Primery Schools

ПРАВИЛНИК
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ПРАВИЛНИК МЕЂУОКРУЖНЕ/РЕГИОНАЛНЕ СМОТРЕ
ФЕСТИВАЛА ЛУТКАРСТВА ОСНОВНИХ ШКОЛА - ФЛУОШ
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Чл. 1
ОРГАНИЗАТОР, ВРЕМЕ И МЕСТО ОДРЖАВАЊА
Организатори регионалних смотри ФЛУОШ-а: Удружење Војвођанских Учитеља и
Министарство просвете Републике Србије
Домаћини регионалних смотри ФЛУОШ-а: основне школе и стручна друштва Републике
Србије
Аутор, директор и координатор програма: Вера Стојшић - Гашпаровски
Време одржавања: фебруар - март
Чл. 2
ЦИЉЕВИ РЕГИОНАЛНИХ СМОТРИ ФЕСТИВАЛА
Регионална смотра стечених знања, умења, вештина и достигнућа школских луткарских
група (након школских такмичења),
Промовисање дечјег луткарског стваралаштва,
Промовисање достигнућа деце са посебним потребама,
Промовисање луткарског наставног и ваннаставног рада наставника са ученицима,
Подстицање наставника на бављење луткарством,
Размена искустава и развој еко и етно свести,
Допринос развоју луткарске културе ученика, наставника и публике
Подстицање школских управа да дају већу подршку луткарском школском раду,
Избор најбољих представа за републичку смотру ФЛУОШ-а.
Чл. 3
УСЛОВИ УЧЕШЋА НА ФЛУОШ-у
Право учешћа имају само основношколске луткарске групе (до осморо деце у пратњи до
2 наставника (аутор и сарaдник),
Извођачка група мора бити из исте основне школе,
Школа је обавезна да учешће на ФЛУОШ-у унесе у Годишњи план школе,
Једна школа може да конкурише само са по једном представом млађег и једном
представом старијег узраста,
За луткарске представе из Србије организују се регионалне смотре са којих селектор
одабира представе за учешће на републичком фестивалу,
Представа треба да се игра на књижевном српском језику,
Дужина представа је максимално 20 минута,
Представа треба да буде луткарска и ПАРАВАНСКОГ ТИПА,
Лутке морају настати у основној школи (да их направе наставници, родитељи или
ученици)
Није дозвољено учешће професионалаца у припреми и извођењу луткарске
представе,
На време достављена пријава учешћа и тражени материјали,
Комуникација искључиво електронском поштом,
Трошкове припреме и путовања луткарске групе сносе школе учеснице и њихове
локалне заједнице.
Чл. 4
ЖИРИ РЕГИОНАЛНЕ СМОТРЕ:
Жири регионалне смотре ФЛУОШ чине 4 члана
Вера Стојшић – Гашпаровски (аутор, директор и координатор ФЛУОШ)
Милена Гмијовић (члан стручног жирија ФЛУОШ)
Стеван Гашпаровски (технички саветник ФЛУОШ)
Представник Школске управе Министарства просвете Републике Србије
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Чл. 5
МОГУЋЕ НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА АУТОРИМА, САРАДНИЦИМА (и ученицима):
• Диплома за најбољу представу у целини (и ученицима)
• Диплома за најбољи сценарио
• Диплома за за најбољу сценографију
• Диплома за најбољу креацију лутака (најбоље ликовно решење лутака)
• Диплома за за најбољу анимацију лутака (и ученицима)
• Диплома за најбољи избор музике
• Диплома за најуспешнију употребу звучних и светлосних ефеката
• Диплома за најуспешнију примену лутке у настави
• Диплома за најјаче исказану или најјасније упућену еколошку поруку
• Диплома за најјаче исказану или најјасније упућену етно поруку
• Диплома за другачији луткарски приступ
• Захвалница за учешће на Регионалној смотри ФЛУОШ
• Похвалница за показано луткарско умеће на Регионалној смотри ФЛУОШ
• Захвалница за успешну сарадњу школи домаћину
Признања се додељују по одлуци жирија на основу јавног извођења представе.
• Дипломе регионалне смотре имају ранг 1. места на међуокружном такмичењу.
Чл. 6
ИЗБОР УЧЕСНИКА ЗА РЕПУБЛИЧКУ СМОТРУ ФЛУОШ
Коначан избор представа за републичку смотру ФЛУОШ врши селектор (директор ФЛУОШ)
након завршених свих регионалних смотри.
Чл. 7
МОГУЋНОСТ ПРИГОВОРА НА ОДЛУКУ ЖИРИЈА
На одлуку жирија учесници имају право писаног приговора одмах након проглашења, а
жири има обавезу разматрања жалбе и достављање писаног одговора подносиоцу жалбе у
року од сат времена.
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Чл. 8
ВАЖНЕ НАПОМЕНЕ УЧЕСНИЦИМА
Пријаве учешћа неће се примати након истека постављеног рока.
Пристигли материјали се не враћају.
Организатор задржава сва права над фестивалским материјалима и снимцима
представа на основу потписаних Ауторских уговора.

Чл. 9
АДРЕСА ОРГАНИЗАТОРА
ФЕСТИВАЛ ЛУТКАРСТВА ОСНОВНИХ ШКОЛА (ФЛУОШ)
УДРУЖЕЊЕ ВОЈВОЂАНСКИХ УЧИТЕЉА
Булевар Jаше Томића 19 б, 21000 Нови Сад
uciteljivojvodine@neobee.net www.uvu.rs
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ПРАВИЛНИК РЕПУБЛИЧКЕ/МЕЂУНАРОДНЕ СМОТРЕ
ФЕСТИВАЛА ЛУТКАРСТВА ОСНОВНИХ ШКОЛА - ФЛУОШ
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Чл. 1
ОРГАНИЗАТОР, ВРЕМЕ И МЕСТО ОДРЖАВАЊА
Организатори ФЛУОШ-а: Удружење Војвођанских Учитеља
Министарство просвете и спорта Републике Србије
Аутор, директор и координатор програма: Вера Стојшић - Гашпаровски
Време одржавања: април
Место: Позориште младих, Нови Сад, Република Србија
Чл. 2
ЦИЉЕВИ РЕПУБЛИЧКЕ И МЕЂУНАРОДНЕ СМОТРЕ ФЕСТИВАЛА
Републичка и међународна смотра стечених знања, умења, вештина и достигнућа
школских луткарских група,
Промовисање дечјег луткарског стваралаштва,
Промовисање достигнућа деце са посебним потребама,
Промовисање достигнућа деце из наших школа из дијаспоре,
Промовисање луткарског наставног и ваннаставног рада наставника са ученицима,
Подстицање наставника на бављење луткарством,
Размена искустава и развој еко и етно свести,
Допринос развоју луткарске културе ученика, наставника и публике,
Промовисање Републике Србије као регионалног центра школског луткарства.
Чл. 3
УСЛОВИ УЧЕШЋА НА ФЛУОШ-у
Право учешћа имају само основношколске луткарске групе (до осморо деце у пратњи до
2 наставника (аутор и сарaдник),
Извођачка група мора бити из исте основне школе,
Школа је обавезна да учешће на ФЛУОШ-у унесе у Годишњи план школе,
Једна школа може да конкурише само са по једном представом млађег и једном
представом старијег узраста (у школи се организује школска смотра),
За луткарске представе из Републике Србије организују се регионалне смотре са којих
селектор одабира представе за учешће на републичком фестивалу,
Најбоље представе млађег и старијег узраста наступају на републичком/државном и
међународном делу ФЛУОШ-а и конкуришу за најбољу представу ФЛУОШ-а те године,
Учесници могу бити и из основних школа из иностранства (српске школе у дијаспори или
школе из земаља региона),
Представа треба да се игра на публици разумљивом језику,
Дужина представа је максимално 20 минута,
Представа треба да буде луткарска и ПАРАВАНСКОГ ТИПА,
Лутке морају настати у основној школи (да их направе наставници или ученици)
Није дозвољено учешће професионалаца у припреми и извођењу луткарске
представе,
На време достављена пријава учешћа и тражени конкурсни материјали,
Комуникација са учесницима се остварује искључиво електронском поштом,

Чл. 4
ПРИЈАВА УЧЕШЋА НА ФЕСТИВАЛУ
1. Праћење програма ФЛУОШ-а,
2. Учешће луткарске групе – неопходно је у постављеним роковима доставити Пријаву
учешћа, луткарски сценарио, биографију и фотографију аутора представе и луткарске групе,
фотографије лутака и ако представа уђе у ужи избор – коначну Потврду учешћа на ФЛУОШу,
3. Ауторски луткарски текст
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Чл. 5
ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ које обезбеђује организатор:
Позорница стандардне позоришне висине,
Универзални луткарски параван,
Неопходна техничка средства.

Чл. 6
ФИНАНСИЈСКИ УСЛОВИ УЧЕШЋА
Трошкове боравка луткарских група учесника ФЛУОШ-а (смештај и храну) сносе организатори
- у складу са могућностима буџета Фестивала. Смештај ученика је код ученика домаћина, а
наставника у хотелу (двокреветне собе). Остале индивидуалне трошкове група сносе локалне
самоуправе и школе учесника.
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Чл. 7
КАТЕГОРИЈЕ УЧЕСНИКА
Млађи основношколски узраст,
Старији основношколски узраст,
Посебне области (наставна област, ваннаставна област, еколошке представе, етно
представе),
Ауторски луткарски текст наставника
Чл. 8
НИВОИ ТАКМИЧЕЊА

-школско такмичење,
-међуокружно/регионално такмичење,
-републичко такмичење и
-међународно такмичење.
Чл. 9
ЖИРИ ФЕСТИВАЛА
Програм Фестивала паралелно и независно прате два жирија:
• ДЕЧИЈИ (три члана)
• СТРУЧНИ (пет чланова и један члан из МПС)
• На одлуку жирија учесници имају право писаног приговора стручном жирију одмах
након проглашења, а жири има обавезу разматрања жалбе и достављање писаног
одговора у року од сат времена.
Чл. 10
НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА
Признања се додељују по одлуци жирија на основу јавног извођења представе.
Све представе, луткарске групе и наставници који се буду издвојили квалитетом по
оценама дечијег и стручног жирија добијају награде (пригодне књиге), признања (дипломе,
похвалнице и захвалнице) и усмене похвале.
МОГУЋЕ НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА АУТОРИМА, САРАДНИЦИМА (и ученицима):
• Диплома за најбољи сценарио
• Диплома за за најбољу сценографију
• Диплома за најбољу креацију лутака (најбоље ликовно решење лутака)
• Диплома за за најбољу анимацију лутака (и ученицима)
• Диплома за најбољи избор музике
• Диплома за најуспешнију употребу звучних и светлосних ефеката
• Диплома за најуспешнију примену лутке у настави
• Диплома за најјаче исказану или најјасније упућену еколошку поруку
• Диплома за најјаче исказану или најјасније упућену етно поруку
• Диплома за другачији луткарски приступ
• Похвалница за показано луткарско умеће на републичкој смотри ФЛУОШ
• Диплома за најбољу представу у целини (добија још и Плакету и маскоту ФЛУОШ) (и
ученицима).
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Дипломе ФЛУОШ са републичке/међународне смотре имају ранг 1. места на
републичкој/међународној смотри.
Ауторски луткарски текстови се рангирају од 1. до 3. места и имају ранг 1-3. места
на међународној смотри.
За изузетан допринос у развоју школског луткарства на основу предлога аутора ФЛУОШ
а по одлуци жирија наставницима или другим истакнутим појединцима, организацијама и
установама може да се уручи „Виолетина награда“ (диплома и часовник). Награда се
додељује у знак сећања на истакнуту учитељицу луткарку Виолету из Сремске Митровице
преминулу 2005. године.
Чл. 11
ВАЖНЕ НАПОМЕНЕ УЧЕСНИЦИМА
• Пријаве учешћа неће се примати након истека постављеног рока.
• Пристигли материјали се не враћају.
• Организатор задржава сва права над фестивалским материјалима и снимцима
представа на основу потписаних Ауторских уговора.
Чл.12
Смотра „Фестивал луткарства основних школа – ФЛУОШ“ налази се у Календару
такмичења и смотри Министарства просвете Републике Србије.
Чл.13
МЕДИЈИ
Програм ФЛУОШ-а прате медији, а снимање представа и једногодишње емитовање се
уступа једној ТВ станици.
Чл. 14
АДРЕСА ОРГАНИЗАТОРА
ФЕСТИВАЛ ЛУТКАРСТВА ОСНОВНИХ ШКОЛА (ФЛУОШ)
УДРУЖЕЊЕ ВОЈВОЂАНСКИХ УЧИТЕЉА
Булевар Jаше Томића 19 б, 21000 Нови Сад
uciteljivojvodine@neobee.net www.uvu.rs
Чл. 15
АДРЕСА АУТОРА ФЛУОШ
Вера Стојшић - Гашпаровски
Булевар Јаше Томића 19 б, 21 000 Нови Сад
lutka@uvu.rs 063/523-748
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