
 

 

1 

 

4. MŁODZIEŻOWY 

PRZEGLĄD  

TEATRALNY 

Regulamin 

 

19-21 GRUDNIA 2022 r. 
 

                   Organizatorzy: 

 

 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14 

Integracyjna 

im. Jana Pawła II w Radomiu 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteka Pedagogiczna w Radomiu 

 

 

 

Partnerzy: 

 

          

 

 

Teatr Powszechny  

         im. Jana Kochanowskiego 

 

 

 

 

 

                       

 

Stowarzyszenie Teatr Resursa 

 

  

Miejska Biblioteka Publiczna im. Józefa A.  

i Andrzeja S. Załuskich w Radomiu 

 

 

 

 

 

 

Patronat honorowy:  

 

Patronat medialny:  



 

 

2 

Cele konkursu:  

1. Rozbudzanie wrażliwości i wyobraźni. 

2. Zainteresowanie teatrem jako formą wyrażania swoich myśli, emocji i ekspresji twórczej. 

3. Promocja młodych talentów, odkrywanie pasji, zainteresowań u młodych osób. 

4. Promowanie wśród uczniów aktywnej postawy wobec życia kulturalnego. 

5. Rozwijanie zdolności aktorskich wśród dzieci i młodzieży, aktywizacja kulturalna. 

6. Konfrontacja grup scenicznych z Radomia i powiatu radomskiego.  

7. Wymiana doświadczeń oraz integracja różnych środowisk twórczych. 

 

Organizator: 

1. Organizatorem konkursu jest Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14 Integracyjna im. Jana Pawła II  

w Radomiu (PSP Nr 14), ul. Wierzbicka 81/83, 26-600 Radom i Biblioteka Pedagogiczna w Radomiu 

(BP), ul. Kościuszki 5a, 26-600 Radom, zwani dalej Organizatorem. 

2. Partnerami konkursu są Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, Stowarzyszenie 

Teatr Resursa, Filia Nr 6 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Józefa A. i Andrzeja S. Załuskich  

w Radomiu. 

3. Patronat honorowy nad konkursem sprawuje Prezydent Miasta Radomia, Pan Radosław Witkowski. 

 

Uczestnicy:  

1. Do udziału w konkursie zapraszamy dzieci  w wieku  przedszkolnym i uczniów klas  I- VIII. 

2. Konkurs będzie przeprowadzony w trzech kategoriach wiekowych:  

• I kategoria (przedszkola, oddziały przedszkolne); 

• II kategoria (klasy I-III szkoły podstawowej); 

• III kategoria (klasy IV-VIII szkoły podstawowej). 

3. W każdej kategorii wiekowej placówka może zgłosić występ jednego zespołu. Oznacza to, że można 

zgłosić zespół w każdej z kategorii z tej samej placówki. 

4. O zakwalifikowaniu się do konkursu decyduje kolejność zgłoszeń. 

5. Organizator podejmuje decyzję, ile zespołów ostatecznie zakwalifikuje do konkursu. 

6. Opiekun grupy teatralnej jest zobligowany do wypełnienia Załączników nr 1-2 Regulaminu. Opiekun 

grupy teatralnej ma wgląd do deklaracji pozostałych uczestników swojej grupy. Opiekun grupy 

teatralnej jest zobowiązany, aby dokumenty uczestników konkursu były odpowiednio zabezpieczone. 

7. Opiekun grupy teatralnej jest zobligowany do posiadania zgód na przetwarzanie danych osobowych 

rodziców/opiekunów prawnych oraz zgód na wizerunek i jego rozpowszechnianie (Załącznik 2). 

Wyrażone zgody są dobrowolne, lecz nie podanie danych osobowych  w formularzach eliminuje 

uczestnika z konkursu. Opiekun grupy przekazuje w formie papierowej kartę zgłoszenia wraz  
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z Załącznikami do wyznaczonego pracownika BP. Pracownik BP przetwarza dokumenty papierowe  

i nadaje im formę elektroniczną, gdzie plikiem zaszyfrowanym udostępnia PSP Nr 14. 

 

Terminy:  

 

1. Zgłoszenia do konkursu przyjmujemy do 25 listopada 2022 r.  

2. Wypełnioną kartę zgłoszenia, wraz z załącznikami nr 1 i 2, należy: 

• przesłać skan na adres: promocja@bp.radom.pl; 

• przesłać faksem na nr 48 345 95 50; 

• przesłać pocztą na adres: Biblioteka Pedagogiczna w Radomiu, ul. Kościuszki 5a,  

26-600 Radom z dopiskiem „Przegląd Teatralny”; 

• dostarczyć osobiście do Biblioteki: ul. Kościuszki 5a, 26-600 Radom, na I piętro do pokoju 103. 

3. Konkurs jest wydarzeniem, które odbywa się w ciągu trzech dni: 

• 19.12.2022 r. – konkurs dla kategorii I; 

• 20.12.2022 r. – konkurs dla kategorii II; 

• 21.12.2022 r. – konkurs dla kategorii III. 

Konkurs: 

 

1. W konkursie mogą uczestniczyć grupy teatralne z przedszkoli, szkół podstawowych, innych placówek 

oświatowych lub kulturalnych z Radomia i powiatu radomskiego. 

2. W konkursie można zastosować dowolną formę teatralną (np. teatr ruchu, teatr poezji, pantomima, 

monodram, teatr plastyczny, teatr cieni, teatr lalkowy, teatr tańca, kabaret, itp.). 

3. Zgłoszone przedstawienie może być formą autorską, adaptacją lub inscenizacją. 

4. Prezentacja spektaklu nie może trwać dłużej niż 15 minut.  

5. Zespół zgłaszający udział w konkursie zobowiązany jest do przesłania wraz z kartą zgłoszenia 

dokładnej listy aktorów łącznie z określeniem roli w spektaklu lub pełnionej funkcji. 

6. Zespół zgłaszający udział w konkursie ma obowiązek umieścić na karcie zgłoszenia zapotrzebowanie 

techniczne do występu. Pliki muzyczne powinny mieć rozszerzenie standardowe, kompatybilne  

z większością urządzeń.  

 

Nagrody: 

 

7. W kategorii wiekowej wybierani są laureaci:  

• nagrody za miejsce: I miejsce, II miejsce i III miejsce Przeglądu; 

• nagrody indywidualnej: Najlepszy Aktor, Najlepsza Aktorka Przeglądu. 
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8. Jury zastrzega sobie możliwość przyznania Wyróżnienia, jako formy nagrody specjalnej. Jury nie ma 

obowiązku przyznawania tej formy nagrody. 

9. Jury zastrzega sobie prawo nie przyznania nagrody za miejsce lub nie przyznania nagrody 

indywidualnej. 

10. Decyzje jury są ostateczne i niepodważalne. 

11. Laureaci otrzymują statuetki konkursu wraz z nagrodą rzeczową.  

12. Nagrodą dodatkową dla zdobywców I miejsca w konkursie jest wycieczka po Teatrze Powszechnym 

w Radomiu. Koordynatorem realizacji nagrody jest pani Jolanta Korłub-Ogonkowska, kontakt: tel. 48 

384 53 06; mail: teatr@teatr.radom.pl. Zwycięskie zespoły umawiają się na realizację nagrody  

w Teatrze Powszechnym we własnym zakresie. 

13. Występy nagrodzonych spektakli konkursu odbędą się w BP w okresie styczeń-czerwiec 2023 r. 

po wcześniejszym ustaleniu wydarzenia z przedstawicielem Biblioteki. Przedstawiciel Biblioteki 

skontaktuje się ze zwycięzcami we własnym zakresie. 

 

Uwagi: 

 

1.  Regulamin i karta zgłoszeniowa do pobrania znajdują się na stronie internetowej PSP Nr 14  

w zakładce „Konkursy” i na stronie internetowej BP w zakładce „Dla Nauczyciela”. 

2. Wszelkie pytania dotyczące organizacji konkursu w PSP Nr 14 należy kierować do pani Pauliny 

Soczówki telefonicznie lub mailowo: paulina.soczowka@zsi.radom.pl, 731 868 391. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany lub przedłużenia konkursu w razie wystąpienia 

przyczyn od niego niezależnych. 

4. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z zaakceptowaniem treści Regulaminu.  

 

Radom, 25.10.2022 r. 
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