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KARTA ZGŁOSZENIA

Konkurs teatralny “Wiosenka”

Tytuł scenki: 
………………………………………………………………………

Placówka delegująca/ adres: 
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………

Ilość osób w zespole (łącznie z osobami, które są elementami dekoracji 
nie może przekroczyć 15 osób)  
……………………………………………………………………….

Kategoria wiekowa (w zespole liczy się wiek najstarszego uczestnika) 
……………………………………………………………………….

Czas na przygotowanie dekoracji (nie może przekroczyć 5 minut) 
……………………………………………………………….

Czas trwania scenki (nie może przekroczyć 25 minut)
………………………………………………………………………..

Potrzeby sceniczne (wymienić jakie/ organizator zastrzego sobie prawo nie 
spełnienia wszystkich potrzeb z przyczyn technicznych) 
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

……………………………………….
Podpis opiekuna



 REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
     1. Cele konkursu:
● popularyzacja rysunku (kredka, pastel sucha i olejna) jako środka wyrazu 

artystycznego, 
● wymiana doświadczeń i umiejętności, rozwój twórczości.

2. Wiek uczestników:
● przedszkolaki i dzieci z  klas I-III (5-9 lat)
● dzieci z klas IV-VI (10-12 lat)
● gimnazja (13-16 lat).

3. Technika i temat:
● pastele/ kredki,
● personifikacja pani wiosny w otoczeniu przyrody ,
● format prac - na arkuszu A3, kompozycja umieszczona na płaszczyźnie 

płaskiej.

4. Termin nadsyłania prac:
podpisane prace (wg metryczki 6) należy dostarczyć do 5 kwietnia 2016 r.
                na adres organizatora:

Żuromińskie Centrum Kultury
Pl. Piłsudskiego 27

09-300 Żuromin
z dopiskiem “Pracownia plastyczna – Wiosenka”

5. Ocena i nagrody:
Jury powołane przez Dyrektora ŻCK oceni prace i przyzna nagrody 
rzeczowe, które zostaną wręczone na wystawie pokonkursowe                 
w dniu 8 kwietnia 2016 r. o godzinie 15:00.

6. METRYCZKA (wypełnić pismem drukowanym)

 …...........................................................................................................................…             
                        imię i nazwisko/ wiek autora pracy

 ... ....................................................................................……………………………..
adres uczestnika/ szkoły/ placówki delegującej

  …................................................................................………………………………..
imię i nazwisko opiekuna/ nauczyciela/ rodzica

oświadczenie opiekuna:
Wyrażam zgodę na bezpłatne wykorzystanie nadesłanej pracy do bezpłatnej publikacji pracy oraz bezpłatne   
wykorzystanie wizerunku naszego dziecka i jego danych osobowych w celu promocji konkursu.                                            
                             
                                                                                                                    .. ………………………………………………………….        
                                                                                                                  czytelny podpis opiekuna zgłaszającego pracę              

                                                                          

REGULAMIN KONKURSU MAŁYCH FORM TEATRALNYCH

     1. CELE KONKURSU
● popularyzacja występu scenicznego jako środka wyrazu 

artystycznego,
● wymiana doświadczeń i umiejętności pięknej recytacji, 

rozwój ruchu scenicznego.

2. KATEGORIE:
● przedszkolaki (3-5 lat)
● dzieci z  klas I-III (6-9 lat)
● dzieci z klas IV-VI (10-12 lat).

ZESPÓŁ – składający się max z 15 osób, (o przynależności   
do kategorii świadczyć będzie wiek najstarszego członka zespołu).

3. TEMAT:
● Scenki o tematyce wiosennej, pokazane w formie mini 

przedstawienia (czas trwania max do 25 minut).

4. Termin zgłaszania zespołów:
wypełnioną czytelnie KARTĘ ZGŁOSZENIA  (ostatnia strona 
regulaminu) należy dostarczyć do 5 kwietnia 2016 r.
                na adres organizatora:

Żuromińskie Centrum Kultury
Pl. Piłsudskiego 27

09-300 Żuromin
z dopiskiem “WIOSENKA – scenki teatralne”.

5. TERMIN KONKURSU:

     8 IV 2016 r. (piątek) o godzinie 10:00

6. Ocena i nagrody:
Jury powołane przez Dyrektora ŻCK oceni scenki i przyzna 
nagrody rzeczowe, które zostaną wręczone po zakończeniu 
występów scenicznych w dniu 8 kwietnia 2016 r. około 
godziny 15:00.

 Informacji szczegółowych udziela koordynator konkursów
 instruktor plastyki w ŻCK,  pani Beata Sobieraj, tel. 23 65 72 799
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