
Tel.:    74 85 80 575 

Faks:  74 85 80 575 

e-mail: spmrowiny@wp.pl 

Pastuchów 2013 r.  

„Zielony 

teatrzyk”- 
przegląd teatrzyków 

szkolnych.  

Dodatkowe informacje: 

 

1. Zgłoszenie uczestnictwa w przeglądzie 

jest równoznaczne z przyjęciem warun-

ków niniejszego regulaminu. 

2. Sprawy nie ujęte w regulaminie oraz 

decyzje sporne rozstrzyga organizator 

3. Przyjazd uczestników odbywa się na 

koszt własny. 

4. Kolejność prezentacji ustala organiza-

tor. 

5. Organizator zapewnia: 

 nagłośnienie (nagrania koniecznie na 

płycie CD lub pendrive). 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do 

wykorzystania nagrań, wizerunku wy-

konawców, opiekunów, ich nazwisk i 

imion w Internecie i prasie. 

7. Pytania można kierować do Pań: 

 Barbary Nowak 697 121 022  

 Edyty Mossoń 667 205 958 
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„Żyj z przyrodą w zgodzie” 

Szkoła Podstawowa  
im. Anny Jenke  
w Mrowinach  

Organizacja 



Szkoła Podstawowa  

w Mrowinach 

 

Burmistrz  

 Miasta Żarów 

 Popularyzacja sztuki 

   teatralnej, 

 Konfrontacja dorobku ar-

tystycznego teatrów szkol-

nych oraz wymiana do-

świadczeń ich animato-

rów, 

 Inspirowanie do poszuki-

wań nowych form pracy 

artystycznej i wychowaw-

czej wyzwalających twór-

czą postawę wśród dzieci, 

 Rozwijanie zainteresowań 

dzieci teatrem. 

02.04.2019 r.  godz. 1000 

 Sala gimnastyczna  

w Szkole Podstawowej  

w Mrowinach. 

Regulamin  

przeglądu  teatrzyków 

szkolnych  
Zasady uczestnictwa: 

1. W przeglądzie uczestniczą uczniowie        

w dwóch kategoriach.  

 grupy przedszkolne i klasy I-III  

 klasy IV-VIII 

2. Warunkiem udziału w przeglądzie jest 

nadesłanie karty zgłoszeniowej do  dnia              

15.03.2019 r. (faxem lub pocztą) można 

również potwierdzić udział pocztą elek-

troniczną: spmrowiny@wp.pl (proszę 

podać  informacje zawarte w karcie zgło-

szeniowej). 

3. Czas trwania przedstawienia nie powi-

nien przekraczać 15 min. 

4. Zespoły teatralne mogą zaprezentować 

jedną z następujących form teatralnych: 

 kabaret, 

 pantomimę, 

 spektakl lalkowy, 

 przedstawienie aktorskie. 

5. Tematyka przedstawienia powinna w ca-

łości lub części dotyczyć jednych z za-

gadnień związanych z przyrodą, ekolo-

gią, kulturą zachowania. Mogą one się 

pojawić jako elementy kształtujące np.: 

 

 scenografię, 

 rekwizyty, 

 postaci sceniczne (np. bohaterami 

mogą być zwierzęta). 

 

6. Kryteria oceny: 

 dykcja, 

 interpretacja tekstu, 

 gra aktorska, 

 dobór repertuaru, 

 ogólne wrażenia artystyczne. 

Jury: 

1. Przedstawienia oceniać będzie Jury po-

wołane przez organizatora. 

2. Decyzja jury jest ostateczna. 

Nagrody: 

Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe,  

a pozostałe zespoły teatralne dyplomy. 
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