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IV POWIATOWY FESTIWAL TEATRÓW DZIECIĘCYCH  

I MŁODZIEŻOWYCH 
26.03.2020 r. godz. 9.00 

Festiwal adresowany jest do amatorskich grup teatralnych działających na terenie powiatu oleśnickiego. 

Zapraszamy zespoły działające w przedszkolach, szkołach podstawowych, 

 szkołach ponadpodstawowych i ośrodkach kultury. 

 

ORGANIZATOR:  Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy  

MIEJSCE KONKURSU – sala widowiskowa BiFK w Oleśnicy, ul. Kochanowskiego 4  

TERMIN KONKURSU - 26.03.2020 r. godz. 9.00 

I. CELE 

1. Rozwijanie aktywności twórczej dzieci i młodzieży. 

2. Rozbudzenie wyobraźni w kierunku poszukiwania różnorodnych rozwiązań artystycznych. 

3. Kształcenie wrażliwości dzieci i młodzieży na sztukę. 

4. Prezentacja dorobku artystycznego dziecięcych i młodzieżowych zespołów teatralnych.                              

w  środowisku. 

5. Dzielenie się  pomysłami, wymiana doświadczeń. 

 

II. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE 

1. Uczestnicy występują w następujących kategoriach wiekowych:  

a. przedszkola, 

b. młodsze grupy szkolne (do klasy III), 

c. klasy IV-VIII, 

d. szkoły ponadpodstawowe. 

2. Kategoria   „przedszkola”   jest   traktowana   jako   prezentacja   talentów  i  nie   podlega   ocenie. 

3. Dopuszczalne są różne formy teatralne (teatr  aktorski, pantomima, teatr lalkowy, teatr poezji, teatr 

ruchu, kabaret i inne). 

4. Spektakl nie powinien trwać dłużej niż 20 minut. 

5. Czas przeznaczony  na  bezpośrednie  przygotowanie  sceny  i  prezentacji  nie  może   przekraczać  

10 minut. 

6. Opiekun  grupy  ma  obowiązek  przesłać  wypełnioną  kartę  zgłoszeniową   do  dnia 01.03.2020 r.  

na adres pceik@pceik.pl . 

7. Prezentacje    odbędą    się  w  Sali   Widowiskowej     BiFK   w   Oleśnicy  w  dniu  26.03.2020 r.  

od godz. 9.00. Szczegółowy harmonogram umieścimy na stronie www.pceik.pl po upływie terminu 

zgłoszeń. 

8. Nie zapewniamy elementów dekoracji ani scenografii. 

mailto:pceik@pceik.pl
http://www.pceik.pl/


III. OCENA PREZENTACJI 

1. Przedstawienia będzie oceniać Jury powołane przez Dyrektora PCEiK. Werdykt Jury jest 

ostateczny.  

2. Kryteria oceny: 

a. dobór repertuaru,  

b. walory artystyczne i wychowawcze,  

c. umiejętność posługiwania się określonymi formami wyrazu (inscenizacja, reżyseria, oprawa 

plastyczna, muzyczna i choreografia), 

d. umiejętności aktorskie. 

 

IV. NAGRODY 

1. Jury przyzna tytuł  Laureata lub wyróżnienia za szczególne osiągnięcia w odpowiednich 

kategoriach wiekowych.  

2. Jury decyduje o przyznaniu tytułu Grand Prix za najlepszy spektakl Festiwalu. 

3. Zespoły otrzymają dyplomy uczestnictwa. 

4. Nagrody wręczone zostaną w dniu konkursu. 

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Udział w konkursie każdego uczestnika jest dobrowolny i oznacza przyjęcie w pełni niniejszego 

regulaminu. 

2. Osoby łamiące zasady określone w niniejszym regulaminie zostaną wykluczone z udziału w wyżej 

wspomnianym konkursie.  

3. W załączniku:   

a. karta zgłoszeniowa, 

b. oświadczenie rodziców w sprawie RODO. 

 

 


