
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         PRZEGLĄD POWIATOWY 

     10.05.2023r. 



TEATR – FINAŁ POWIATOWY 

R E G U L A M I N 
 

Cele: 
 
 

Promowanie twórczości teatralnej dzieci i młodzieży. 

 Integracja i wymiana doświadczeń uczestników i instruktorów. 

Prezentacji dorobku teatralnego młodych artystów oraz ich prowadzących. 

Aktywizacja dzieci i młodzieży do działań twórczych. 

 

Organizacja 
Impreza przebiega w dwóch etapach: 

 

I etap 

 
 

Zgłoszenia 
 
 
 

 
II etap 

 
finał powiatowy – 10 MAJA 2023 r.  
- organizator Strzelecki Ośrodek Kultury  

Rada Artystyczna prezentacji powiatowych po przeprowadzeniu eliminacji może nominować do 

udziału w finale wojewódzkim LKA-TEATR po jednym wykonawcy z każdej kategorii wiekowej. 

Jeśli do przeglądu w danej kategorii wiekowej nie zgłoszono żadnych uczestników to nominacja 

nie może zostać przeniesiona na inną kategorię wykonawczą i wiekową. 

Zgłoszenia wykonawców do el. powiatowych dokonywane są przez placówki 
delegujące z powiatu strzelecko-drezdeneckiego, poprzez formularz on-line dostępny 
na stronie organizatora www.sok.strzelce.pl/konkursy/lka/  
do dnia 4 maja 2023r. 

 

 
finał wojewódzki 29-30 maja 2023 r. 

– organizator Sulechowski Dom Kultury im. F. Chopina 

W finale wojewódzkim biorą udział wyłącznie laureaci eliminacji powiatowych - nominowani 

przez Rady Artystyczne przeglądów powiatowych. 

 

 

 

Uczestnicy Dzieci i młodzież z powiatu strzelecko-drezdeneckiego, działające w kółkach/grupach teatralnych 

w szkołach, przy domach kultury oraz innych instytucjach zajmujących się edukacją teatralną. 

Uczestnicy mogą zgłaszać się w następujących kategoriach wiekowych: 

   
 

 

Kwalifikacja do grupy wiekowej odbywa się poprzez określenie większości, z której rocznikowo 

pochodzą członkowie grupy teatralnej. 

IV – szkoły 

ponadpodstawowe 

do 21 r.ż. 

III – klasy VII- 

VIII szkoły 

podstawowej 

II – klasy IV-VI 

szkoły 

podstawowej 

I – klasy I-III 

szkoły 

podstawowej 



Teatr Jednego 

Aktora 

Teatr Tańca 
w tym inscenizacja 

i etiuda taneczna 

Grupy 

Teatralne 

Kategorie wykonawcze 
 

 

 

Repertuar 

 
 
 

 
Kryteria oceny 

 
Spektakle zgłoszone do Konfrontacji muszą spełniać następujące warunki: 

czas trwania spektaklu nie przekracza 20 minut; 

dopuszczalne formy: inscenizacje, pantomima, teatr cieni, teatr lalkowy, teatr plastyczny, 

teatr tańca, inscenizacje i etiudy taneczne, itp.; 

wykluczone zostają spektakle z zakresu teatru ulicznego i spektakle plenerowe. 

 
 

Zgłoszone spektakle podczas przeglądów powiatowych będą oceniane według poniższych 

kryteriów: 

• dobór tematyki spektaklu do wieku aktorów; forma spektaklu; 

• pomysłowość względem spektaklu; ogólne wrażenia artystyczne; 

• dobór scenografii oraz elementów dodatkowych (rekwizyty, muzyka, choreografia); 

• kultura słowa i interpretacja tekstu scenicznego; 

• walory dramaturgiczne przedstawienia i kreacje aktorskie. 

 

Nagrody Rada Artystyczna finału powiatowego po obejrzeniu wszystkich spektakli przyzna nagrody i 

wyróżnienia w poszczególnych kategoriach wiekowych. Wszelkie decyzje Rady Artystycznej 

są ostateczne. 

Laureaci eliminacji powiatowych w poszczególnych kategoriach zostają nominowani do 

przeglądu wojewódzkiego.  

• Finał wojewódzki 29-30 maja 2023 r. 

– organizator Sulechowski Dom Kultury im. F. Chopina 



Zasady organizacyjne: 
 

• W przypadku osób niepełnoletnich do wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych wizerunku 

zobowiązani są rodzice lub pełnoprawni opiekunowie Uczestnika. 

• Brak wyrażenia zgody jest równoznaczny z utratą praw do udziału w Lubuskich 

Konfrontacjach Artystycznych – Teatr. 

• Uczestnicy finału powiatowego, ich opiekunowie i instruktorzy przyjeżdżają na własny 

koszt.    

• Organizator finału zastrzega sobie prawo do interpretacji treści Regulaminu. 

• Uczestnicy powinni być ubezpieczeni na czas pobytu i przejazdu na Finał Powiatowy. 

Ubezpieczenia dokonuje uczestnik/ opiekun prawny. 

• Szczegółowy harmonogram prezentacji zostanie opublikowany na stronie internetowej organizatora  

najpóźniej na 5 dni przed finałem. 

• Regulamin Lubuskich Konfrontacji Artystycznych - Teatr wraz z załącznikami dostępny będzie na 

stronie internetowej organizatora finału. 

• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość informacji podanych w zgłoszeniach. 

• Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania regulaminów organizacyjnych instytucji realizującej 

Konfrontacje oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

• Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Finału w przypadku wystąpienia okoliczności 

siły wyższej oraz w przypadku wprowadzenia obostrzeń w trakcie trwania pandemii COVID-19 

nałożonych przez RP uniemożliwiających przeprowadzenie konfrontacji. 

• Organizator wydarzenia Teatr nie ponosi odpowiedzialności za uczestników finału, za których 

odpowiedzialność ponoszą bezpośredni instruktorzy i opiekunowie. Osoby niepełnoletnie są 

zobowiązane do przybycia na konkurs z opiekunem. 

• Każdy opiekun ponosi odpowiedzialność za swojego podopiecznego. 
 
 
 

 

KONTAKT 

SOK 

95 7632439 

mirek.sok@strzelce.pl 

 

 
                          Strzelecki Ośrodek Kultury  

ul. Wojska Polskiego 7 

66-500 Strzelce Krajeńskie 

mailto:d.modrzyk@dk-sulechow.com

