
REGULAMIN XXII SZKOLNEGO PRZEGLĄDU  MAŁYCH  FORM 

SCENICZNYCH OLSZTYN 2023 

  

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 

 Organizatorem Przeglądu jest Szkoła Podstawowa nr 14 w Olsztynie.   

 Współorganizatorzy: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Olsztyn, Olsztyński Teatr 

Lalek, Stowarzyszenie Bajka i Zespół Szkół Budowlanych, Warmińsko -Mazurska Biblioteka 

Pedagogiczna w Olsztynie. 

 Przegląd został objęty patronatem Prezydenta Olsztyna. 

 Uczestnik biorący udział w przeglądzie oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i 

wyraża zgodę na jego postanowienia. 

 Konkurs ma zasięg miejski, 

 Gala przeglądu  realizowana będzie w dniu 12  CZERWCA  2023 roku w Olsztyńskim Teatrze 

Lalek. 

CELE PRZEGLĄDU: 

 popularyzacja sztuki teatralnej, 

 inicjowanie twórczych spotkań osób o wspólnych pasjach, 

 upowszechnienie piękna języka polskiego, 

 rozbudzanie zainteresowań twórczością teatralną wśród młodzieży, 

 upowszechnianie aktywnych form uczestnictwa w kulturze, 

 rozwijanie wrażliwości estetycznej i kształcenie umiejętności literackich, m.in. rozumienia 

swoistości tekstów kultury przynależnych do: literatury, teatru, filmu, muzyki, sztuk plastycznych 

i audiowizualnych; rozumienia, czym jest adaptacja utworu literackiego, 

 pobudzanie wrażliwości poetyckiej i aktywności twórczej poprzez dokonanie odczytania tekstów, 

przekład intersemiotyczny (np. rysunek, drama, spektakl teatralny). 

 

ZASADY UDZIAŁU W PRZEGLĄDZIE: 

 Przegląd ma charakter otwarty, tematyka przedstawienia do prezentacji jest dowolna, 

 W przeglądzie mogą brać udział: przedszkola, uczniowie szkół podstawowych, szkół 
ponadpodstawowych z miasta Olsztyn, 

 Szkoła ponadpodstawowa i przedszkole może zaprezentować jedno przedstawienie, zaś szkoła 
szkoła podstawowa może wystawić dwa przedstawienia: w kategorii klas I- III i IV- VIII, 

 Inscenizacje oceni jury powołane przez Organizatora  Przeglądu 

 Jury ocenia wystawiane przedstawienia według punktacji, oceniając innowacje, wrażenia i ciekawe 
rozwiązania scenograficzne. 

 Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas gali w Olsztyńskim Teatrze Lalek oraz zostaną 
opublikowane na stronie Organizatora Przeglądu. 
 

1. Termin nadsyłania zgłoszenia upływa 29 MAJA 2023r 

2. Poszczególne zespoły walczą o I, II i III miejsce w swojej kategorii. 

3. Przegląd przygotowanych spektakli przebiegać będzie w dwóch etapach: 

 

            etap I: 06 - 07 CZERWIEC 2023 r. prezentacja przedstawień  w Szkole Podstawowej nr 14 w 

Olsztynie . 

           etap II: 12 CZERWIEC 2023 r. Gala w Olsztyńskim Teatrze Lalek – ogłoszenie wyników i  

1. nagród w poszczególnych kategoriach. 
 

 Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator. 



 

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ: 

 Uczestnik wyraża zgodę na korzystanie przez Organizatora wizerunku oraz zdjęcia 

wykonanego podczas imprezy i przenosi na Organizatora w zakresie nieograniczonym 

czasowo i terytorialnie wszelkie prawa do korzystania i rozporządzania wizerunkiem oraz 

zdjęciem. Powyższe prawa przechodzą na Organizatora z chwilą dokonania zgłoszenia 

udziału w wydarzeniu, 

 Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji przedstawienia w Internecie, prasie oraz 

materiałach  pokonkursowych bez uiszczania honorarium autorskiego oraz bez zgody 

autora, 

 

 Z chwilą dokonania zgłoszenia udziału w Przeglądzie Organizator nabywa całość 

autorskich praw majątkowych uczestnika do wizerunku, zdjęcia na następujących polach 

eksploatacji: publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie, równoczesne 

i integralne nadawanie z inną organizacją radiową lub telewizyjną. 

 

BIURO ORGANIZACYJNE PRZEGLĄDU 

 

Szkoła Podstawowa nr14 , ul. M. Konopnickiej 11 , 10 – 167 Olsztyn   

Fax 089 521-39- 75 

Koordynator: p. Alina Bogdańska  tel.  089 527 –58-93 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
           

 
 
 

 

KARTA ZGŁOSZENIA SZKOŁY 

DO  „XXII SZKOLNEGO PRZEGLĄDU  MAŁYCH  FORM  SCENICZNYCH  

OLSZTYN 2023” 

 

Nazwa szkoły: 

 Tytuł spektaklu: 

 

Opiekun grupy (imię i nazwisko nauczyciela opiekuna): ….................................. 

 Czas przedstawienia  …  min   Kategoria wiekowa         klasa………  ………..... 

Tel. kontaktowy   

e-mail:  …................................................................................................................. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie  danych osobowych oraz wykorzystania wizerunku uczestników 

w celach związanych z organizacją przeglądu teatralnego. 

                                   

….................................. 

 Podpis 

 

  

 

 

 


