
REGULAMIN KONKURSU NA SCENKĘ TEATRALNĄ 

 
 

Konkurs jest organizowany w ramach realizacji projektu: „Witajcie w nasze bajce” 

dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury.  

Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Kraśniku. 
 

I. Cel konkursu: 

 upowszechnianie kultury teatralnej i literackiej wśród dzieci i młodzieży, jak 

również  zachęcenie  do aktywnego uczestnictwa w kulturze i jej tworzeniu, 

 rozwijanie wyobraźni oraz umiejętności wypowiedzi artystycznej wśród dzieci  

i młodzieży, 

 zachęcenie dzieci i młodzieży do czytania książek. 

 

II. Zasady uczestnictwa: 

1. Konkurs jest przeznaczony dla grup przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych 

 i gimnazjalnych z terenu Kraśnika i powiatu kraśnickiego.  

2. Prezentowana scenka teatralna – ilustracja żywo planowa powinna być zrealizowana 

w oparciu o dowolną bajkę, baśń wybranego pisarza. 

3. Maksymalny czas trwania scenki wynosi 10 minut. 

4. Opiekun grupy wypełnia i przesyła kartę zgłoszeniową do dnia 30 października  

2013 r. na adres: Miejska Biblioteka Publiczna w Kraśniku, ul. Koszarowa 10 A,  

23-200 Kraśnik, tel. 81 825 28 97. 

5. Regulamin konkursu i karta zgłoszeniowa znajdują się na stronie internetowej  

biblioteka.krasnik.pl 

6. Konkurs odbędzie się 21 listopada 2013 r. o godz. 10.00 na sali widowiskowej 

Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku, Al. Niepodległości 44. 
 

VI Komisja konkursowa 

Do przyznania nagród uprawnione jest Jury powołane przez Organizatora.  

 

VII Kryteria oceny  

 interpretacja utworu 

 ogólny wyraz artystyczny prezentacji 

 formalne środki ekspresji i wykorzystanie znaków teatralnych jak: dykcja, 

mimika, gesty, ruch sceniczny, emisja głosu  

 koncepcja artystycznego wyrazu  

 

VIII ogłoszenie wyników 

Protokół obrad jury zamieszczony zostanie na stronie internetowej Organizatora 

http://biblioteka.krasnik.pl   (Laureaci zostaną poinformowani telefonicznie lub pocztą 

elektroniczną o wynikach konkursu). Nagrodzone scenki przedstawione zostaną szerokiej 

publiczności podczas Baśniowego Balu, który odbędzie się 24 listopada 2013 r. o godz. 

13.30 na górnym holu w Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku, Al. Niepodległości 44. 

 

IX. Postanowienia końcowe: 

 

1. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją jego regulaminu. 

2. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez 

Organizatora danych osobowych na potrzeby konkursu (Ustawa o ochronie danych 

osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926, z późn. zm.). 

 

http://www.biblioteka.krasnik.pl/
http://biblioteka.krasnik.pl/

