
Mów dziecku, że jest dobre,  że może, że potrafi. 

                          J. Korczak. 

REGULAMINY  

XV  JUBILEUSZOWEGO MIEJSKIEGO FESTIWALU DZIECIĘCYCH  

FORM TEATRALNYCH I PLASTYCZNYCH 

 

 

 

Twórczość bez barier   5. 04. 2017 

 

XV Jubileuszowy Miejski Festiwal Dziecięcych Form Teatralnych i Plastycznych 

organizują: Dyrektor i nauczyciele ZSS nr 11 w Katowicach,  

ul. Gliwicka 148 a. tel. 32 254 18 67, faks 2-54-18-67 

mail: anitawieloch@wp.pl   

Współorganizatorem jest M.D.K. Szopienice, ul. Hallera 28. 

Festiwal odbywa się pod patronatem Miasta Katowice. 

     

 Przewidujemy udział uczniów w różnorodnych formach twórczości: 

 przedstawienia teatralne, inscenizacje, montaże słowno - muzyczne 

 pokazy taneczne 

 prace plastyczne  

 

REGULAMIN  — przedstawienia teatralne, inscenizacje 

montaże słowno – muzyczne; pokazy taneczne 

1.   Teksty i rodzaj przedstawienia — dowolne (teksty własne, adaptacje sztuk, bajki).   

2.   Jury oceniać będzie: 

— umiejętności i zapał aktorski młodych wykonawców, tancerzy; 

— dobór rekwizytów; 

— inspiracje i poszukiwania nowych form pracy artystycznej i wychowawczej; 

— kulturę słowa lub choreografię (w przypadku pokazów tanecznych) w stosunku do 

możliwości psychofizycznych młodych aktorów. 

3. Jury przyzna nagrody i dyplomy. 

4. Liczba uczestników w zespole nie może przekroczyć 15 osób. 

5. Czas trwania przedstawienia nie może przekroczyć 20 minut. 

6. Zespoły przyjeżdżają na własny koszt. 

7. Kartę zgłoszenia należy przesłać faksem do szkoły lub mailem na adres 

anitawieloch@wp.pl. Termin: do dnia  16. 03. 2017. 

W karcie zgłoszenia należy podać następujące informacje: nazwa i adres placówki, 

nazwa zespołu, tytuł spektaklu i czas jego trwania, imię i nazwisko głównego opiekuna 

zespołu, ilość opiekunów, ilość uczestników, tytuł przedstawienia. 

8. Każdy uczestnik zespołu zobowiązany jest do posiadania zgody (lub jej braku) na piśmie 

o możliwości wykonywania zdjęć celem umieszczenia ich na stronie internetowej 

szkoły. Opiekunowie składają „zgody” u organizatorów Festiwalu przed występem 

uczniów.  

9. O występie na Festiwalu decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona. 

Zgłoszenie w terminie nie gwarantuje uczestnictwa w Festiwalu, jeśli lista uczestników 

będzie już zamknięta. 
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REGULAMIN  — twórczość plastyczna 

 

1. Na Wystawie Prac Plastycznych prezentowane będą prace dziecięce na temat. 

Wyśnione obrazy. 

2. Wielkość prac plastycznych nie może przekroczyć formatu A3 /42 cm x 29,7 cm/ 

3. Technika wykonania prac plastycznych jest dowolna.  

4. Do pracy plastycznej należy dołączyć opis (zamieszczony na odwrocie pracy) według 

wzoru:  

a. imię i nazwisko dziecka  

b. klasa 

c. nazwa i adres placówki 

d. imię i nazwisko opiekuna 

5. Jury oceniać będzie:  

 wkład pracy małych artystów 

 dobór materiałów 

 pomysłowość 

 estetykę wykonania pracy 

6. Jury przyzna nagrody i dyplomy. 

7. Prace plastyczne proszę składać w ZSS Nr 11, Katowice, ul. Gliwicka 148a  

     do dnia  3.04.2017. 

8. Informacje o zajętych miejscach udzielane będą  od 7. kwietnia 2017 r. pod nr 

telefonu: 32 254 18 67. Ewentualne nagrody do odbioru w Domu Kultury Szopienice 

ul. Hallera 28 Katowice.  

9. Organizatorzy nie zwracają prac autorom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


