
                                                                      

 PRZEGLĄD MAŁYCH FORM TEATRALNYCH  

Miejski Ośrodek Kultury im. Oskara Kolberga w Przeworsku 

17 maja 2023 r. 

 

Regulamin 

 

1. Organizator: 

Organizatorem konkursu jest Miejski Ośrodek Kultury im. Oskara Kolberga w Przeworsku                 

ul. Jagiellońska 10a, 37-200 Przeworsk 

 

2. Czas i miejsce: 

Prezentacje konkursowe odbędą się w dniu 17.05.2023 o godzina 10:30 na scenie Miejskiego 

Ośrodka Kultury im. Oskara Kolberga w Przeworsku. Po wszystkich prezentacjach konkurs 

zostanie rozstrzygnięty przez Jury, które wyłoni laureatów. 

 

3. Cel i zakres tematyczny.  

Celem konkursu jest prezentacja dorobku artystycznego dziecięcych, młodzieżowych oraz 

dorosłych grup teatralnych: 

• rozwijanie uzdolnień twórczych i doskonalenie umiejętności recytatorskich, 

• wzbogacanie doświadczeń scenicznych, 

• szerzenie kultury żywego słowa oraz doskonalenie umiejętności obserwacji, 

świadomego odbioru i oceny przedstawień scenicznych, 

• zachęta do poszukiwań teatralnych i inspiracja do dalszej pracy twórczej, 

• integracja środowiska rówieśniczego. 

Zakres tematyczny jest dowolny. 

4. Zasięg konkursu: 

Konkurs skierowany jest do wszystkich grup teatralnych (nie więcej niż 8 – osobowych),                  

z terenu powiatu przeworskiego, w trzech kategoriach wiekowych: 



I. uczniowie szkół podstawowych, 

II. uczniowie szkół ponadpodstawowych,  

III. dorośli 

 

5. Zasady udziału i przeprowadzania konkursu. 

• konkurs ma charakter otwarty dla publiczności, 

• podstawą udziału w konkursie jest nadesłanie drogą pocztową, lub na adres e-mail 

mwalawender.mok@gmail.com lub osobiste dostarczenie karty zgłoszenia i 

oświadczeń konkursowych RODO do 8 maja 2023 r. na adres: 

Miejski Ośrodek Kultury im. Oskara Kolberga 

ul. Jagiellońska 10 a, 37 – 200 Przeworsk 

z dopiskiem “Przegląd MAŁYCH FORM TEATRALNYCH 2023 r.” 

• scenografia, kostiumy i inne rekwizyty – dowolnie przygotowane we własnym 

zakresie,          

• łączny czas wykonania - max. 15 min. !!! 

• forma prezentacji – dowolna (spektakl, przedstawienie, teatr cieni, psychodrama, 

pantomima, musical, dialog, monolog),  

• prezentacja NIE MOŻE zawierać elementów, wyrażeń lub zwrotów uznawanych 

przez normy społeczne jako nieprzyzwoite, ordynarne lub wulgarne, 

• dokumentacja zdjęciowa tworzona podczas konkursu, udostępniona zostanie na 

następujących polach eksploatacji: druk w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym 

nakładzie, bezterminowa prezentacja na stronie www.mok.przeworsk.um.gov.pl , na 

portalu społecznościowym FB,  

• o kolejności występów decyduje Organizator, 

• prezentacje odbywają się bez wykorzystania nagłośnienia, 

• uczestnicy przeglądu dostarczają akustykowi podkłady muzyczne wykorzystywane do 

sztuki na nośniku pendrive, 

• w razie potrzeby organizator zapewnia pomoc przy odtwarzaniu muzyki podczas 

spektaklu, 

• Organizator zapewnia jednakowe oświetlenie podczas prezentacji dla wszystkich 

zgłoszonych uczestników, 

• dekoracja powinna być dostosowana do szybkiego montażu i demontażu (czynności te nie 

powinny przekraczać łącznie 10 minut),  

• warunki techniczne :  głębokość sceny – 12 m, szerokość 10 m wysokość 5 m, 

proscenium 1,5 m w najszerszym punkcie, 
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• koszty przejazdu pokrywają uczestnicy lub placówki delegujące, 

• Organizator nie opłaca honorariów, 

• podmioty zgłaszające grupy teatralne do udziału w przeglądzie oświadczają, że   

wykorzystane w spektaklu konkursowym utwory nie podlegają opłatom z tytułu praw 

autorskich i praw pokrewnych, a jeśli podlegają takim opłatom – to podmioty 

zgłaszające zespoły do udziału w przeglądzie oświadczają, że opłaty te zostaną przez 

nich uregulowane, 

• w przypadku, gdy w jednej z grup wiekowych nie będzie przynajmniej czterech 

zgłoszeń do konkursu - nie będzie podziału ze względu na wiek i grupy będą 

połączone, 

• nadesłanie karty zgłoszenia i oświadczenia konkursowego jest równoznaczne z 

akceptacją regulaminu przeglądu. 

6. Kryteria oceny prezentacji:  

• walory artystyczne 0 - 10 pkt 

• sposób przekazania treści, forma i pomysłowość 0 - 10 pkt.  

• pochodzenie scenariusza (własny -3 /zmodyfikowany -2/ gotowy -1) 0-3 pkt.  

7. Jury i nagrody: 

W skład Jury przeglądu wchodzą osoby wybrane przez Organizatora. Jury wybiera spośród 

siebie przewodniczącego, którego zadaniem jest organizacja pracy Jury oraz sporządzenie 

protokołu z obrad końcowych. Końcowe obrady Jury toczą się przy drzwiach zamkniętych. Po 

zakończeniu obrad i sporządzeniu protokołu przedstawiciel Jury lub konferansjer odczytuje 

uczestnikom przeglądu werdykt w zakresie przyznanych nagród.  

Jury przeglądu przyzna nagrody i wyróżnienia w trzech kategoriach: 

* I miejsce – 500 zł 

* II miejsce – 300 zł 

* III miejsce – 200 zł 

Ponadto każda grupa i soliści otrzymają dyplomy za udział. 

Organizator dopuszcza nagrody pozaregulaminowe przyznane przez darczyńców. 

8. Dodatkowe informacje: 

Dodatkowe informacje uzyskać można pod numerem telefonu (016) 648 79 11 wew. 22      

/p. Marcin Walawender – MOK Przeworsk/ lub pisząc na adres: 

mwalawender.mok@gmail.com 

 

9. Kwestie nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator. 
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