
 
Regulamin I Przeglądu Małych Form Teatralnych „Tere Fere Kuku” 

 
Tematyka przeglądu: Baśnie Braci Grimm 

I. Cel  i tematyka konkursu: 

 pobudzanie aktywności twórczej dzieci  

 konfrontacja dorobku artystycznego dziecięcych zespołów teatralnych 

 popularyzacja zespołowych form teatralnych 

 wymiana pomysłów i doświadczeo 

II . Organizator: 

Niepubliczne Przedszkole „Pod Kasztanami” w Zbylitowskiej Górze 

Centrum Animacji Kulturalnej Gminy Tarnów 

 

III. Uczestnicy: 

Do udziału w Przeglądzie zapraszamy zespoły teatralne z przedszkoli publicznych 

i niepublicznych oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, które swoją 

siedzibę mają na  obszarze Gminy Tarnów. 

 

IV. Forma artystyczna: spektakl, przedstawienie, teatr cieni, pantomima 

 

V. Kryteria  oceny: 

 zgodnośd treści  z zakresem tematycznym regulaminu: 0-10 pkt.  

 sposób  przekazania treści, forma i pomysłowośd: 0-5 pkt.  

 walory artystyczne: 0-5 pkt.   

VI.  Termin zgłoszeo: 

Zgłoszenia należy dostarczyd w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 maja 2017 r. na adres: 

Niepubliczne Przedszkole „Pod Kasztanami” w Zbylitowskiej Górze, ul. Spacerowa 3,  

33-113 Zgłobice. 

Strona internetowa: www.przedszkolepodkasztanami.pl  

Zgłoszeniem do Przeglądu jest wypełniona Karta Zgłoszenia dostarczona osobiście, drogą 

pocztową lub e-mailem: biuro@przedszkolepodkasztanami.pl. 

http://www.przedszkolepodkasztanami.pl/
mailto:biuro@przedszkolepodkasztanami.pl


 
 

VII. Organizacja Przeglądu. 

II Przegląd Małych Form Teatralnych „Tere Fere Kuku” odbędzie się w dniu 12 maja 2017 r. 

o godzinie 9.00 w Niepublicznym Przedszkolu „Pod Kasztanami” w Zbylitowskiej Górze, ul. 

Sportowa 3, 33-113 Zgłobice (sala CAK) 

 

VI.    Nagrody 

Organizator zapewnia pamiątkowe dyplomy i nagrody dla finalistów grup teatralnych. 

VII.    Informacje dodatkowe 

 W przypadku dużej ilości zgłoszeo, organizator zastrzega sobie prawo przeprowadzenia  

przeglądu w ciągu dwóch dni. 

 Zgłoszone grupy teatralne występowad będą przed komisją konkursową w odstępach 30 

minutowych. Każda grupa teatralna będzie poinformowana telefonicznie o godzinie 

występu. 

 Scenografię przedstawieo każda grupa teatralna zapewnia we własnym zakresie.  

 Organizator dysponuje sprzętem nagłośnieniowym, którym można odtwarzad podkłady, 

dźwiękowe i piosenki. Nośniki audio akceptowane przez sprzęt przedszkola to: płyty CD 

Audio lub  płyty CD z nagraniem w formacie MP3.  

 W trakcie eliminacji obsługą nagłośnienia zajmuje się opiekun grupy teatralnej przy 

pomocy pracownika Organizatora,  

 Organizator nie zapewnia i  wyklucza używanie mikrofonów przez młodych aktorów.  

 Organizator zastrzega sobie prawo publikacji materiałów audiowizualnych na stronie 

przedszkola i organizacji współpracujących w celu promocji wydarzenia. 

 

 

                                       Serdecznie zapraszamy do wspólnej zabawy!!! 

  

 

Karta zgłoszenia poniżej: 

 

 

 

 

 

 



 
 

Załącznik  do Regulaminu konkursu teatralnego 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO KONKURSU TEATRALNEGO 

 

Nazwa grupy teatralnej  

Tytuł przedstawienia 
 

 

Adres przedszkola,  

e-mail  

 

 

Czas trwania (nie więcej 

niż 15 min) 

 

 

Uwagi dotyczące 

scenografii bądź innych 

kwestii technicznych (np. 

podkład muzyczny)                                       

 

Imię i nazwisko opiekuna 

oraz tel. kontaktowy 

 

 

 

  

  

       ...............................................     ................................................. 

 miejscowość i data podpis 

  

 

 

Oświadczam zapoznanie się z treścią Regulaminu konkursu 

 

 

                                                                                             

…………………………………………..                                                                …………………………………………..                                

Data, miejscowośd                                                                           Podpis  opiekuna 


