
„TRADYCJE TEATRALNE PUŁTUSKA MINI” 

Regulamin 

Konkursu teatralnego dzieci i młodzieży 

I. Organizator. 

Miejskie Centrum Kultury i Sztuki w Pułtusku. 

II. Termin i miejsce konkursu. 

6 kwietnia 2017 r., sala kina Miejskiego Centrum Kultury i Sztuki w Pułtusku. 

III. Cele konkursu. 

 prezentacja dorobku artystycznego amatorskich teatrów dziecięcych i młodzieżowych; 

 inspirowanie do poszukiwań nowych form pracy artystycznej i wychowawczej; 

 pobudzanie i rozwijanie twórczej wyobraźni dzieci i młodzieży poprzez różne formy 

działań teatralnych; 

 nawiązanie do tradycji teatralnych Pułtuska. 

IV. Zasady uczestnictwa w konkursie. 

1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. 

2. Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach wiekowych: 

- uczniowie klas IV – VI szkół podstawowych; 

- uczniowie szkół gimnazjalnych. 

      3.   Grupę teatralną do udziału w konkursie może zgłosić wyłącznie szkoła. 

      4.   Szkoła może zgłosić nie więcej niż 1 grupę teatralną w ramach kategorii wiekowych    

            określonych w niniejszym regulaminie.  

      5.   Regulamin oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie: www.mckis.pultusk.pl 

6. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie wypełnionego formularza 

zgłoszeniowego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 marca 2017 r. 

            Zgłoszenia można dokonać:  

            - w sekretariacie MCKiS w Pułtusku w godz. 800-1600; 

            - pocztą na adres: Miejskie Centrum Kultury i Sztuki, ul. Plac Teatralny 4, 06-100    

              Pułtusk; 

            - faxem: 23 692 68 23; 

            - e-mailem: monikakwiatkowska.mckis@onet.pl 

7. Organizator przyjmuje zgłoszenia do wyczerpania limitu miejsc. Decyduje kolejność 

zgłoszeń (ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń zostanie skrócony w przypadku 

wyczerpania limitu miejsc). 

8. Kolejność występów ustala Organizator. 

9. Liczba uczestników w zespole nie powinna przekroczyć 12 osób występujących. 

10. W konkursie mogą być prezentowane przedstawienia w dowolnej formie teatralnej. 

11. Organizator zapewnia podstawową obsługę techniczną w tym: udostępnienie sceny; 

oświetlenia; odtwarzacza audio; nagłośnienie – mikrofony pojemnościowe (zbierające). 

12. Grupy teatralne we własnym zakresie zapewniają podkłady audio, które należy nagrać 

na płycie CD i dostarczyć wraz ze zgłoszeniem (dot. grup wykorzystujących podkłady 

audio). 

http://www.mckis.pultusk.pl/


13. Każda grupa prezentuje jeden spektakl o czasie trwania nieprzekraczającym do 30 min. 

Czas montażu scenografii i przygotowania grupy na scenie nie może przekraczać 10 

min. 

14. Uczestnik poprzez udział w konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych 

osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 

(Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) w celach informacyjnych 

związanych z działalnością i promocją MCKiS oraz w ramach konkursu, w 

szczególności poprzez zamieszczanie tych danych na materiałach informacyjnych 

niezależnie od rodzaju nośnika, np. drukiem, na nośnikach cyfrowych, za pomocą 

internetu itp. 

15. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. 

16. Podpisanie Formularza zgłoszeniowego jest wyrazem akceptacji i zobowiązuje grupę 

teatralną do podporządkowania się postanowieniom niniejszego regulaminu. 

Zasady uczestnictwa w konkursie będą ściśle przestrzegane. 

 

V. Kryteria oceny. 

 

- warsztat aktorski: dykcja, ruch interpretacja tekstu; 

- adaptacja tekstu; 

- budowanie sytuacji scenicznych; 

- szukanie nowych, niebanalnych form wyrazu artystycznego; 

- oprawa plastyczna i muzyczna spektaklu. 

 

VI. Jury. 

1. Przedstawienia oceniać będzie Jury powołane przez Organizatora. 

2. Werdykt Jury jest ostateczny. 

 

VII. Nagrody. 

 

1. Wszyscy uczestnicy, biorący udział w konkursie otrzymają podziękowania imienne. 

2. Wszystkie zespoły otrzymają podziękowania dla grupy. 

3. Laureaci otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe lub statuetki. 

Szczegółowych informacji udziela: Monika Kwiatkowska – instruktor MCKiS, tel. 23 692 84 21 
lub 23 692 95 22. 

 

 

 

 

 


