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„ Życie to teatr” 

 
 

1. Organizator przeglądu:  

- Młodzieżowy Dom Kultury im. Małego Księcia w Ozorkowie                             

2. Cele przeglądu: 

- przybliżenie świata teatru dzieciom i młodzieży  

- rozbudzanie wyobraźni przestrzennej, muzycznej i plastycznej 

- kształtowanie wrażliwości na piękno języka polskiego 

- doskonalenie warsztatu pracy na scenie przed nową publicznością 

- umiejętność pracy i zabawy w zespole 

- nauka odpowiedzialności 

- zaprezentowanie propozycji na ciekawe i twórcze zagospodarowanie czasu wolnego 

3. Założenia organizacyjne 

- temat przeglądu: „Życie to teatr” 

- forma: teatr aktora lub teatr lalki 

- czas prezentacji: do 15 minut 

- przegląd adresowany jest do przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych, 

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 

4. Przegląd odbywa się w czterech kategoriach wiekowych: 

    I           przedszkola 

           I I klasy 1-3 szkoły podstawowej  

                    III klasy 4-8 szkoły podstawowej  

                     IV klasy szkoły ponadpodstawowej 

5. Termin konkursu: 11.03.2020 r.- 12.03.2020- przesłuchania; 13.03.2020 r. – ogłoszenie 

wyników i prezentacja nagrodzonych   

 

6.   Warunkiem udziału w przeglądzie jest pisemne zgłoszenie uczestnictwa według 

 załączonych kart zgłoszeń do dnia 9.03.2020 r. (data stempla pocztowego) 

 na adres:  

                                Młodzieżowy Dom Kultury im. Małego Księcia 

                                ul. Listopadowa 6B 

                                95-035 Ozorków 

                                tel./fax O42 718-93-53 

                                e-mail: MDKOZORKOW@poczta.onet.pl 
z dopiskiem APLI PAPLI 

Prosimy o dołączenie do karty zgłoszenia kopii scenariusza przedstawienia. 

7. Kartę zgłoszenia należy wypełnić drukowanymi literami 

8. Uczestnicy są zobligowani do opłaty  akredytacyjnej w wysokości 10 zł od grupy teatralnej  

    na konto Rady Rodziców 45 8786 0001 0000 1182 2000 0001 bądź w biurze     

organizacyjnym przed rozpoczęciem konkursu 

9. Organizator zastrzega sobie prawo do  zmian w niniejszym regulaminie 

10. Kryteria oceny: 

- dobór repertuaru 

- kultura słowa 

- ogólny wyraz artystyczny 

11.  Oceny prezentacji dokona jury powołane przez organizatora.            
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KARTA ZGŁOSZENIA 

 

 Nazwa szkoły, placówki (adres,telefon) 

.................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

 Kategoria wiekowa (przedszkola, 1-3 SP, 4-6SP, 1-3 Gimnazjum,  

szkoły ponadgimnazjalne)  

......................................................................................................................................  

 Liczba uczestników 

................................................................................................... 

 Tytuł i rodzaj przedstwienia (teatr aktora, teatr lalki) 

...................................................................................................................................  

......................................................................................................................................  

 Czas prezentacji 

........................................................................................................   

 Czas na przygotowanie sceny 

..................................................................................  

 Imię i nazwisko  opiekuna 

.......................................................................................  

 

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem konkursu. Zawarte w niniejszej karcie dane są 

prawdziwe. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb konkursu (zgodnie z Ustawą o 

Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 r., Dz.U. Nr. 133 Poz. 883, z późń.zm.) 

 

.......................................... 

podpis 

 


