
 

 

 

 

 
 

 
 

 

IX Gminny Przegląd Teatrzyków Dziecięcych „Teatr i my” 

 

ORGANIZATOR 

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 im. Erazma Józefa Jerzmanowskiego  w Wieliczce 

 

REGULAMIN 

Celem Przeglądu jest: 

- prezentacja dorobku amatorskich teatrów dziecięcych działających na terenie Gminy Wieliczka, 

- doskonalenie warsztatu nauczycieli i instruktorów pracujących z teatrami dziecięcymi, 

- pogłębianie edukacji teatralnej uczniów, 

- kształtowanie postaw twórczych, rozwijanie wyobraźni i wrażliwości, 

- rozbudzanie zainteresowań teatrem,  

- integracja społeczności lokalnej, 

- dbałość o kulturę słowa,  

- rozładowanie negatywnych emocji, agresji – teatr jako terapia 

 

1. IX Gminny Przegląd Teatrzyków Dziecięcych „Teatr i my” jest adresowany do amatorskich teatrów 

działających w oddziałach przedszkolnych oraz w szkołach podstawowych, w trzech kategoriach 

wiekowych: 

I  - oddziały przedszkolne 

II – klasy I - III 

III – klasy IV – VIII 

2. Prezentowane inscenizacje mogą być adaptacją scenariuszy już publikowanych i znanych lub nowych, 

autorskich – opracowanych z myślą o Przeglądzie Teatrzyków. 



3. Wystawiane sztuki mogą mieć różną formę teatralną (pantomima, dramat antyczny, teatrzyk 

tradycyjny, teatrzyk kukiełkowy). Tematyka przedstawień – nieograniczona. 

4. Czas prezentacji łącznie z przygotowaniem technicznym nie może być krótszy niż 15 minut                    

i nieprzekraczający 30 min. dla każdego zespołu,  

( podział czasu na przygotowanie sceny oraz grę wg decyzji uczestników) 

5. Zespoły przyjeżdżają na własny koszt. 

6. Organizatorzy zapewniają: scenę, nagłośnienie, oświetlenie. 

7. Organizatorzy w żaden sposób nie udostępniają dekoracji i innych rekwizytów potrzebnych 

uczestnikom Przeglądu. Scenografia jest jednym z punktów podlegających ocenie jury.  

8. Spektakle oceni Jury powołane przez organizatorów. 

Ocenie będzie podlegać: 

- dobór repertuaru do możliwości wykonawczych uczestników, 

- scenariusz i reżyseria; kreatywność, oryginalność scenariusza, 

- opracowanie plastyczne i muzyczne spektaklu; scenografia, kostiumy, ruch sceniczny, 

- charakter wychowawczy i wartości moralne spektaklu, 

- ogólne wrażenie artystyczne.  

9. Wszystkie zespoły i opiekunowie grup otrzymają dyplomy i potwierdzenia uczestnictwa                       

w IX Gminnym Przeglądzie Teatrzyków Dziecięcych. 

Opiekunami grupy mogą  być tylko i wyłącznie nauczyciele zgłaszający grupę do konkursu. 

Dyplomów i podziękowań nie otrzymają rodzice uczestników bez względu na wkład pracy rodziców. 

To Państwo – nauczyciele jesteście stroną zgłaszającą i informującą uczestników o Przeglądzie             

z ramienia szkoły.  

10. Dla najlepszych zespołów przewidziane są nagrody. 

11. Nagrody rzeczowe i dyplomy otrzymane przez zespół są do odebrania w szkole -  przez miesiąc. 

Nieodebrane nagrody pozostają do dyspozycji organizatorów Przeglądu.  

12. Za rzeczy zagubione, porzucone, dekoracje, rekwizyty i inne prywatne przedmioty należące do 

uczestników Przeglądu – organizator nie ponosi odpowiedzialności.  

13. Szkoły zgłaszające zespoły do udziału w Przeglądzie „Teatr i my” oraz twórcy spektakli wyrażają 

zgodę na fotografowanie i rejestrację przedstawień na nośnikach elektronicznych oraz na ich emisję 

bez roszczeń finansowych z tym związanych (w wersji stacjonarnej). 

14. Rezygnacja z udziału w konkursie powinna być zgłoszona co najmniej tydzień przed przewidywanym 

terminem przedstawienia; telefonicznie (tel.:12 653 38 88) lub w sekretariacie szkoły osobiście. 

15.  Wszystkie powyższe punkty dotyczą Przeglądu odbywającego się w sposób stacjonarny.                    

W przypadku zakazu gromadzeń uczestnicy Przeglądu proszeni są o nagranie swojego spektaklu           

i przesłanie na nośniku elektronicznym do szkoły (może być e-mailem). Państwa praca będzie 

oceniana przez jury. Długość nagrania powinna być taka sama jak w przypadku występu w sposób 

stacjonarny (patrz punkt 4), czyli do 30 minut. 

16. Żaden z przesłanych przez Państwa spektakli nie zostanie nigdzie upubliczniony. Wyniki konkursu 

zostaną umieszczone na stronie szkoły oraz na stronie Facebook Przeglądu. 

 

IX Gminny Przegląd Teatrzyków Dziecięcych „Teatr i my” odbędzie się: 

9 maja - 11 maja 2022 r. ( w godzinach 9.00 – 15.00 ) 

w Domu Ludowym w Wieliczce przy ul. Krzyszkowickiej 5c 

 

według ramowego programu, który zostanie ustalony po zarejestrowaniu listy zgłoszeń, 

  

Kontakt: 

Kartę zgłoszenia można odesłać do nas na adres: przeglad.teatrzykow@o2.pl  (Chętnych do wzięcia udziału 

w konkursie nauczycieli prosimy o kontakt na w/w e-meila, z tej poczty też zostanie do Państwa wysłana 

karta zgłoszenia uczestnika w wersji elektronicznej.  

 

Zespół można zgłosić również listownie na adres szkoły: 

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 im. Erazma Józefa Jerzmanowskiego,                           

ul. Krzyszkowicka 18 A, 32- 020 Wieliczka, 

  

Na inne pytania Państwa odpowiemy poprzez: 

mailto:przeglad.teatrzykow@o2.pl


e-mail: przeglad.teatrzykow@o2.pl  

lub pod numerem telefonu:  

504 – 872 – 178 Mariola Januszewska 

 

O uczestnictwie w przeglądzie decyduje kolejność zgłoszeń. Zespoły zgłaszamy najpóźniej do 15 kwietnia 

2022r.  

 

 O godzinie rozpoczęcia i zakończenia konkursów Organizator poinformuje po otrzymaniu wszystkich 

zgłoszeń. 

W dniu konkursu Opiekun grupy proszony jest o dostarczenie Organizatorowi imiennej, drukowanej listy 

uczestników wraz z rolami aktorów.  

(To bardzo ułatwia przyznanie dzieciom dodatkowych nagród).  

 

WAŻNE! 

Nie przyjmujemy zgłoszeń na konkurs telefonicznie, poprzez wiadomość SMS, ani po ustalonym terminie! 

Tylko pocztą elektroniczną lub listownie na adres szkoły.  

 

Na inne pytania Państwa odpowiemy poprzez: 

e-mail: przeglad.teatrzykow@o2.pl  

 

Zachęcamy również do korzystania z facebooka Gminnego Przeglądu Teatrzyków Dziecięcych :  

 

https://www.facebook.com/Gminny-Przegl%C4%85d-Teatrzyk%C3%B3w-Dzieci%C4%99cych-Teatr-i-my-

117956946784529 

 

Tam możecie Państwo zadawać pytania, wymieniać się uwagami oraz być na bieżąco z informacjami 

dotyczącymi Przeglądu.  

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA 2021/22 
IX GMINNY PRZEGLĄD TEATRZYKÓW DZIECIĘCYCH  „Teatr i my” 

(Bardzo prosimy o wypełnienie karty zgłoszeniowej drukowanymi literami lub odesłanie jej w wersji elektronicznej) 

 
NAZWA SZKOŁY______________________________________________________________ 
 
IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA _________________________________________________ 
 
E-MAIL OPIEKUNA GRUPY ________________________________TEL________________ 
 
E-MAIL SZKOŁY________________________________________TEL___________________ 
 
TYTUŁ PRZEDSTAWIENIA _____________________________________________________ 
 
CZAS WYSTĘPU( z montażem i demontażem łącznie)_________________________________ 
 

KATEGORIA WIEKOWA 

a) przedszkole                      b) klasy I – III                 c) klasy IV - VIII 

 

LICZBA CZŁONKÓW ZESPOŁU  ________ 

https://www.facebook.com/Gminny-Przegl%C4%85d-Teatrzyk%C3%B3w-Dzieci%C4%99cych-Teatr-i-my-117956946784529
https://www.facebook.com/Gminny-Przegl%C4%85d-Teatrzyk%C3%B3w-Dzieci%C4%99cych-Teatr-i-my-117956946784529


Lista występujących dzieci (nie ograniczamy liczby występujących dzieci): 

1………………………………………………………………………………………………… 

2………………………………………………………………………………………………… 

3………………………………………………………………………………………………… 

4………………………………………………………………………………………………… 

5…………………………………………………………………………………………….…… 

6………………………………………………………………………………………………… 

7………………………………………………………………………………………………… 

8…………………………………………………………………………………………….…… 

9…………………………………………………………………………………………….…… 

10………………………………………………………………………………………………… 

11…………………………………………………………………………………………………  

…itd. 

 
 

 

 


