
 
 

TEATRAŁKI JAK Z BAJKI 

Powiatowy Przegląd Spektakli Kukiełkowych 

dla grup przedszkolnych i uczniów klas I – III szkół podstawowych  

powiatu czarnkowsko – trzcianeckiego 

 

REGULAMIN 

Organizator konkursu:  

Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance,  

ul. Sikorskiego 22, 64 – 980 Trzcianka, tel. 67 216 33 59 

e-mail: dzieci@biblioteka-trzcianka.pl 

 

Cele konkursu:  

 Rozwijanie dziecięcych umiejętności artystycznych. 

 Rozwijanie twórczej aktywności, wyobraźni i wrażliwości. 

 Pogłębienie edukacji teatralnej. 

 Kształcenie umiejętności pracy zespołowej.  

 

 Warunki uczestnictwa: 

1. W przeglądzie mogą wziąć udział grupy przedszkolne i uczniowie klas I – III szkół 

podstawowych powiatu czarnkowsko – trzcianeckiego. 

2. Każde przedszkole/ szkoła może wytypować do przeglądu tylko jedną grupę. 

3. Wymagane jest przygotowanie kukiełek, rekwizytów i oczywiście spektaklu. 

4. Spektakl może być oparty o własny scenariusz lub na podstawie znanych bajek,  

baśni itp.  

5. Grupa aktorów to maksymalnie 5 osób. 

mailto:dzieci@biblioteka-trzcianka.pl


6. Czas trwania występu – nie dłuższy niż 10 min. 

7. Miło nam będzie spotkać się osobiście z zachowaniem wszelkich procedur COVID-19.  

8. Jeśli koronawirus za bardzo rozgości się w naszej przestrzeni i będą obowiązywały  

     kolejne obostrzenia nagrajcie spektakl w pliku filmowym dobrej jakości, przy użyciu  

     aparatu fotograficznego, kamery lub telefonu komórkowego i prześlijcie z kartą  

     zgłoszenia i oświadczeniami na adres: dzieci@biblioteka-trzcianka.pl  

9. Warunkiem uczestnictwa w przeglądzie jest złożenie kompletu dokumentów:  

 karta zgłoszenia, oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych (dotyczy 

każdego uczestnika grupy teatralnej); 

 oświadczenie dotyczące procedur zachowania bezpieczeństwa i zasad 

funkcjonowania w trakcie epidemii COVID-19 (dotyczy każdego uczestnika 

grupy teatralnej). 

 

Karta zgłoszenia i oświadczenia dostępne są na stronie BPiCK w zakładce  

           „Weź udział – konkursy – Teatrałki jak z bajki”. 

    10. Zgłoszenia uczestników należy dokonać do 19.03.2021 r. 

    11. Przegląd odbędzie się 25.03.2021 r. o godz. 10.00 w budynku CIS – Plac Pocztowy 25,  

          64-980 Trzcianka 

 

Rozstrzygnięcie: 

1. Przegląd nie jest konkursem, a zabawą w teatr. 

2. Organizator przewiduje dla wszystkich uczestników nagrody niespodzianki.  

 

Organizatorzy mogą wprowadzić zmiany do regulaminu. 
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