
 
 

Regulamin 
XXIV Wojewódzkiego Przeglądu Małych Form Teatralnych  

„Bajkowisko 2019” 
 

I. PATRONAT (w trakcie uzgadniania) 

Wojewoda Podkarpacki  

Marszałek Województwa Podkarpackiego  

Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego 

Prezydent Miasta Rzeszowa  

Podkarpacki Kurator Oświaty  

Patronat medialny: Radio Rzeszów, Gazeta Codzienna Nowiny,  TVP3 Rzeszów,          

Echo Rzeszowa, Radio Via 

II. ORGANIZATOR 

Szkoła Podstawowa Nr 16 w Rzeszowie; nauczyciele: mgr Lilianna Domszy,   

mgr Paulina Kapanowska, mgr Elżbieta Sikora - Nalepa, mgr Beata Skiba, mgr Tomasz 

Urban. 

III. CELE 

✓ Rozbudzanie zainteresowań dziecka sztuką teatralną i poezją.  

✓ Rozwijanie indywidualnych zdolności.  

✓ Kształcenie umiejętności odtwórczych przez czynny udział w spektaklach 

przygotowanych pod kierunkiem nauczyciela.  

✓ Integracja różnych środowisk w obrębie województwa podkarpackiego  

przez działalność zespołową opartą na pracy o charakterze artystycznym.  

✓ Przygotowanie do przyszłego uczestnictwa w aktywnym odbiorze sztuki teatralnej. 

IV. UCZESTNICY 

Konkurs przebiega w 2 grupach wiekowych: 

- klasy I –III w 3 kategoriach: wiersz, piosenka i inscenizacja 

- klasy IV –VIII w kategorii teatr szkolny 

 

V. TERMIN ZGŁASZANIA 

Do 15 maja 2019r.  

Zgłoszenia można przesłać listownie, faxem, e-mail – z dopiskiem „Bajkowisko”  

dla klas I - III lub „Bajkowisko – teatr szkolny” dla klas IV – VIII 
 

VI. TERMINY PRZEGLĄDU 

I etap – międzyszkolne eliminacje odbędą się w dniu 20 maja 2019r.  

w Szkole Podstawowej nr 16 w Rzeszowie przy ul. Bohaterów 1; 

o godzinie występu uczestnicy są informowani telefonicznie,  

e-mailem, 



II etap –     finał odbędzie się 10 czerwca 2019r. w Teatrze Maska. Zwycięzcy Konkursu 

zostaną powiadomieni o czasie rozdania nagród oraz występach (I miejsca).  

 

VII.OGÓLNE ZASADY 

W grupie wiekowej I – III konkurs polega na przedstawieniu utworu dowolnie wybranego 

autora w formie wiersza, piosenki (na żywo podczas eliminacji) lub inscenizacji (należy 

przesłać wyłącznie w postaci nagrania na płycie CD/DVD z opisem zgodnym z kartą 

zgłoszenia).  

W grupie wiekowej IV – VIII konkurs polega na przedstawieniu utworu dowolnie 

wybranego autora w formie przedstawienia teatralnego. Inscenizacje należy przesłać 

wyłącznie w postaci nagrania na płycie CD/DVD z opisem zgodnym z kartą zgłoszenia. 

 

W przeglądzie mogą brać udział uczniowie lub zespoły uczniowskie w kategorii wiekowej 

klas 1 – 3 oraz klas 4 – 8 ze szkół podstawowych z województwa podkarpackiego,  

które zgłoszą swój program w ustalonym terminie. 
 

Do eliminacji międzyszkolnych każda szkoła zgłasza tylko jedną najlepszą propozycję  

z poszczególnych kategorii. 

Karta zgłoszenia (do pobrania na stronie internetowej) powinna zawierać: telefon, e-mail  

i adres szkoły, imię i nazwisko uczestników lub nazwę grupy, liczbę występujących 

uczniów oraz opiekuna, klasę, kategorię, tytuł utworu i czas prezentacji. Maksymalny czas 

trwania spektaklu nie może przekroczyć 20 minut (maksymalnie!).  

 

Organizatorzy zapewniają nagłośnienie, mikrofony, sprzęt odtwarzający. 

 

W eliminacjach Przeglądu komisja konkursowa wyłoni laureatów w każdej z kategorii.  

Jury powołane przez organizatorów oceniać będzie: 

✓ poziom przygotowanego przedstawienia i oryginalność (bez playback’u);  

✓ walory artystyczne i pomysłowość;  

✓ płynność oraz poprawność wyrażania się; 

✓ dobór repertuaru dostosowany do wieku uczestników; 

✓ kontakt z publicznością. 

 

Organizatorzy zapewniają poświadczenia uczestnictwa w konkursie.  

O wszelkich zmianach dotyczących czasu, miejsca i przebiegu konkursu zainteresowani 

zostaną wcześniej powiadomieni 

 
Szczegółowych informacji udzielają : 

mgr Elżbieta Sikora - Nalepa 

mgr Lilianna Domszy   

mgr Paulina Kapanowska  

mgr Beata Skiba 

mgr Tomasz Urban 

 
Szkoła Podstawowa Nr 16  

35 – 112 Rzeszów,  

ul. Bohaterów 1, 

 tel. (17)748 24 60  fax: (17) 748 24 74   

www.bajkowisko.cba.pl 

e-mail: bajkowisko@sp16.resman.pl 


