
Regulamin VIII Gminnego Przeglądu 
Teatrzyków Szkolnych i Przedszkolnych 

 
Organizator: 

Gminne Centrum Kultury w Radomyślu nad Sanem z siedzibą  

w Chwałowicach; Chwałowice 132, 37-455 Radomyśl nad Sanem, e-mail: 

kulturarad@interia.pl, www.gckchwalowice.pl 

 

Cel przeglądu: 

Celem przeglądu jest prezentacja teatralna dowolnej bajki, baśni lub legendy, 

a w szczególności: 

- propagowanie metody nauczania przez zabawę, 

- rozwijanie aktywności twórczej wśród dzieci i młodzieży, 

- stworzenie możliwości rozwoju dzieci i młodzieży poprzez zainteresowanie 

działaniami artystycznymi (teatr, muzyka, ruch sceniczny),  

- stworzenie możliwości wymiany doświadczeń dla nauczycieli, pedagogów, 

młodych artystów,  

- nauka języka teatru, 

- wspólna zabawa. 

 

Miejsce i termin:  

Przegląd odbędzie się w dniu 8 grudnia 2022 r. o godz. 10:00 w budynku 

Gminnego Centrum Kultury w Radomyślu nad Sanem z siedzibą 

w Chwałowicach. 

 

Zasady uczestnictwa:  

1. Placówki zainteresowane udziałem w Przeglądzie prosimy o przesłanie 

zgłoszeń (według załączonego wzoru) do dnia 30 listopada 2022 r. na adres  

e-mail: kulturarad@interia.pl lub korespondencyjny: 

Gminne Centrum Kultury w Radomyślu nad Sanem z siedzibą 

w Chwałowicach,  Chwałowice 132, 37-455 Radomyśl nad Sanem  

 

2.Przegląd organizowany będzie w dwóch kategoriach wiekowych: 

- Kategoria I: Przedszkolaki i klasy „0” 

- Kategoria II: Klasy I- III  

 

3.Grupy teatralne przygotowują przedstawienie teatralne o dowolnej tematyce. 

Prezentacja nie powinna przekroczyć 15 minut.  
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4.Zespoły teatralne powinny wykorzystać do swoich prezentacji wszystkie 

możliwe środki wyrazu scenicznego: grę aktorską, taniec, śpiew, uzupełnione 

rekwizytami, kostiumami, dźwiękiem i scenografią.  

 

5.Uczestnicy dojeżdżają na koszt własny.  

 

6.Wszystkim grupom uczestniczącym w Przeglądzie wręczone zostaną dyplomy 

i nagrody. 

 

7.Podkłady muzyczne i inne nagrania, które zostaną wykorzystane podczas 

Przeglądu muszą zostać dostarczone do Organizatorów razem z kartą 

zgłoszeniową (do 30 listopada 2022 r.) w innym wypadku Organizator nie 

odpowiada za wszelkie problemy związane z odtworzeniem nagrania. 

 

8.Postanowienia końcowe:  

1.Dodatkowe informacje można uzyskać w biurze Organizatora oraz pod 

numerem telefonu  602 663 936. 

2.Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie 

danych osobowych jego uczestników na potrzeby przeglądu (ustawa o ochronie 

danych osobowych z dnia 29.08.1997r. Dz.U. Nr 133, poz. 833 z późn. zm.)  

3.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do rezygnacji z Przeglądu w przypadku 

zbyt małej liczby zgłoszonych uczestników.  

4.Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na umieszczenie 

wizerunku dziecka na stronie internetowej oraz na profilu facebook GCK oraz 

Gminy Radomyśl nad Sanem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KARTA ZGŁOSZENIA 

Udziału w VIII Gminnym Przeglądzie Teatrzyków Szkolnych  

i Przedszkolnych 

 

 

Nazwa szkoły: 

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

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

Adres : 

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

Telefon: 

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

Imię i nazwisko nauczyciela (opiekun) 

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

Tytuł przedstawienia teatralnego: 

…………………..................................................................................................... 

Czas trwania (max. 15 minut) 

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

Ilość uczniów biorących udział w przedstawieniu 

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

Potrzeby sceniczne: 

 

-ilość mikrofonów  

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

 

-inne: podkłady muzyczne w formacie MP3 prosimy dostarczyć na pendrive lub 

wysłać na adres e-mail: kulturarad@interia.pl wraz z karta zgłoszeniową  

(do 30 listopada 2022 r.), w dniu przeglądu nagrania na płycie CD/DVD nie 

będą przyjmowane.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 data                                                                                   podpis dyrektora szkoły 
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