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Regulamin  

 

Świętokrzyskiego Przeglądu Teatrów Szkolnych  

 

Lider Projektu Teatr Działa!: Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach. 

Partner Projektu Teatr Działa!: Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach. 

 

 

Informacje ogólne: 

Świętokrzyski Przegląd Teatrów Szkolnych jest integralną częścią projektu: Teatr Działa!. Niemniej, dopuszcza się  

do udziału w Przeglądzie zespoły szkolne, które nie biorą udziału w projekcie „Teatr Działa”, ale wyrażą chęć 

przystąpienia do Przeglądu i będą przestrzegać zasad niniejszego Regulaminu. Wydarzenie ma charakter edukacyjny. 

 

Cele przeglądu: 

  

1. Utworzenie przestrzeni do dzielenia się nowatorskimi oraz autorskimi  formami  i  metodami  pracy teatralnej  

z dziećmi i młodzieżą, inspirowanie,  wymiana doświadczeń między nauczycielami oraz szkolnymi zespołami 

teatralnymi z terenu województwa świętokrzyskiego. 

2. Doskonalenie kompetencji nauczycieli w zakresie tworzenia spektaklu z dziećmi i młodzieżą oraz jego 

świadomego i krytycznego odbioru. 

3. Ukazanie teatru jako wszechstronnego i dynamicznego narzędzia edukacji. 

4. Promowanie pomysłowości, oryginalności, kreatywności, umiejętność twórczego myślenia oraz umiejętności 

pracy zespołowej. 

  

 Zasady udziału: 

 

1. Przedmiotem Przeglądu jest zgłoszenie przedstawienia teatralnego opartego na własnym, oryginalnym 

scenariuszu lub własnym, oryginalnym scenariuszu utworu dramatycznego z kanonu literatury polskiej  

i powszechnej lub autorskiej adaptacji dzieła poetyckiego albo prozatorskiego lub adaptacji scenicznej 

scenariusza tzw. gotowego. Scenariusz i adaptacja mogą być pracą indywidualną lub zbiorową, stworzoną 

samodzielnie przez Szkolną Grupę Teatralną. 

2.  Przegląd ma charakter konkursu, charakteryzuje się otwartą formułą artystyczną, prezentowany spektakl może 

przyjąć dowolną formę wypowiedzi oraz konwencję, może być prezentowany  w polskim lub innym języku. 

3.  W Przeglądzie biorą udział szkolne grupy teatralne z przedszkoli, szkół podstawowych, ponadpodstawowych 

oraz ośrodków profilaktycznych  z terenu województwa świętokrzyskiego, uczestniczące w projekcie „Teatr 

Działa!”, a także wszystkie inne placówki. 

4. Czas prezentacji nie może przekroczyć 15 minut (łącznie z przygotowaniem scenografii i jej demontażem).  

5. Oceny prezentowanych spektakli dokona Jury, które dokona oceny spektakli według następujących kryteriów: 

a. oryginalność i pomysłowość prezentowanych spektakli oraz umiejętność twórczego myślenia 

b. dobór repertuaru 

c. walory artystyczne prezentowanych spektakli 

d. formę inscenizacji (pantomima, musical, satyra, teatr lalek etc.) 

e. umiejętności aktorskie uczestników (tj. wyraźne mówienie, gestykulacja, interpretacja) 

f. ogólne wrażenie artystyczne w tym czas prezentacji. 
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Podstawą prezentacji spektaklu na Przeglądzie jest nadesłanie wypełnionej Karty Zgłoszenia Spektaklu do dnia 

28.02.2022. Do Karty Zgłoszenia Spektaklu należy dołączyć Formularz Zaiks. Skany dokumentów należy wysłać  

na adres: slawomir.sobocki@scdn.pl  

6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do rejestracji spektakli prezentowanych podczas Przeglądu, celem 

ewentualnego umieszczenia na swoich stronach  internetowych i promocji  w mediach  całego spektaklu lub 

jego fragmentów. Podstawę stanowi zgoda rodziców na wykorzystanie wizerunku dziecka. Załącznik 2 

7. Uczestnicy udzielają nieodpłatnie prawa do rejestracji fotograficznej, telewizyjnej i radiowej oraz do publikacji  

ich wizerunku w mediach. Podstawę stanowi zgoda rodziców na publikację wizerunku dzieci. 

8. Informacji na temat przeglądu udzielają 

9.  Sławomir Sobocki, e-mail: slawomir.sobocki@scdn.pl , tel. 505-074-927   

Izabela Kaleta e-mail: izabela.kaleta@scdn.pl, tel. 604482630   

10.  W Przeglądzie uczestniczą zespoły uczniów w następujących kategoriach: 

- Uczniowie przedszkoli i szkół podstawowych (klasy 1-6), 

- Uczniowie 7 i 8 klasy szkół podstawowych, 

- Uczniowie szkół ponadpodstawowych. 

 

11. Uczestnictwo w Przeglądzie jest bezpłatne i służy celom wyłącznie edukacyjnym. 

12.  Uczestnicy mają obowiązek przygotować samodzielnie elementy scenograficzne niezbędne do prezentacji.  

13.  Koszt przewozu uczestników i dekoracji pokrywają sami uczestnicy.  

14.  Świętokrzyskie Centrum Nauczycieli w Kielcach ma obowiązek poinformować wszystkich uczestników  

o terminie i godzinie Przeglądu nie później niż na tydzień przed Przeglądem. 

15.  Przegląd odbędzie się w Wojewódzkim Domu Kultury, przy ul. ks. P. Ściegiennego 2, w sali kinowej w marcu 

2022 roku. 

16.  Uczestnicy Przeglądu mają obowiązek stawić się na miejscu na 30 minut przed godziną rozpoczęcia imprezy. 

17. Kolejność prezentacji będzie ustalona po pisemnym potwierdzeniu zgłoszenia.  

18. Termin zgłaszania potwierdzenia udziału mija 28.02.2022 r. 

19. W przypadku rezygnacji zespołu Koordynator SGT ma obowiązek powiadomić o tym fakcie Zastępcę 

Koordynatora Głównego Projektu – Sławomira Sobockiego – tel. 505-074-927 lub Izabelę Kaletę, nie później 

niż do 10 marca 2022 roku. Uwaga: Rezygnacja nie dotyczy SGT biorących udział w projekcie „Teatr Działa!”. 

20.  Jury – ogłosi wyniki bezpośrednio po zakończeniu prezentacji ostatniego spektaklu. 

21. Każdy opiekun otrzyma dyplom potwierdzający uczestnictwo w Przeglądzie. 

22.  Laureaci Przeglądu otrzymają dyplom uznania i nagrody. 

23. Udział w Przeglądzie jest równoznaczny z wyrażeniem przez uczestnika dobrowolnej zgody na przetwarzanie 

danych osobowych Uczestnika zawartych w formularzu rejestracyjnym przez Lidera Projektu zgodnie z Ustawą 

z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), a w przypadku, w którym Uczestnikiem jest osoba niepełnoletnia, 

zgodę wyrażoną przez jego opiekunów prawnych w celach określonych w regulaminie Przeglądu. 

 

 

 

Szczegółowych informacji udzielają przedstawiciele ŚCDN Sławomir Sobocki,  

tel. 505-074-927, slawomir.sobocki@scdn.pl , 

 Izabela Kaleta tel. 604-482-630  izabela.kaleta@scdn.pl 

mailto:slawomir.sobocki@scdn.pl
mailto:izabela.kaleta@scdn.pl

