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MIĘDZYSZKOLNY KONKURS TEATRALNY 

„BUDUJEMY MOSTY – RZECZ O TOLERANCJI” 

„Życie nie po to jest, by brać…” 

Cele konkursu: 

 Uwrażliwianie młodzieży na piękno sztuki teatralnej, 

 Rozbudzanie wyobraźni i kreatywności uczniów, 

 Dostrzeganie swoistości języka teatru, 

 Doskonalenie umiejętności tworzenia tekstów scenicznych, 

 Uwrażliwianie młodego człowieka na potrzeby innych, 

 Doskonalenie umiejętności aktorskich uczniów, 

Regulamin konkursu: 

1. Konkurs organizują nauczyciele języka polskiego Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6  

 im. Orła Białego w Radomiu, 

2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych (klasy VI – VII oraz gimnazjów 

(klasy II – III) 

3. Zgłoszenia do konkursu należy nadsyłać na adres Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Orła 

Białego w Radomiu, ul. Rapackiego 24, 26-600 Radom do dnia 19 stycznia 2018r. (decyduje 

kolejność zgłoszeń), 

4. Konkurs odbędzie się w Teatrze Powszechnym im. Jana Kochanowskiego w Radomiu  

w kwietniu  2018 r. w godz. od 10.00 do 14.00 (dokładny termin z uwagi na organizację  pracy 

teatru, podamy później). 

5. Zadaniem uczestników jest zaprezentowanie inscenizacji na temat: „Budujemy mosty – rzecz 

o Tolerancji”. 

6. Czas prezentacji nie może przekroczyć 20min., a przygotowanie do niej 5min., 

7. Dekoracje i rekwizyty uczestnicy przygotowują we własnym zakresie, 

8. Indywidualne potrzeby natury technicznej dotyczące oświetlenia, muzyki, efektów 

specjalnych itp. należy wcześniej uzgodnić z organizatorem. 

9. Oceny wykonywanych inscenizacji dokona Komisja Konkursowa powołana przez 

organizatorów. 

10. Kryteria oceny: 

- ciekawy scenariusz 

- interpretacja tekstów, gra aktorów, 

- dobór rekwizytów, scenografia, muzyka, efekty specjalne, 

- zgodność z tematem, propagowanie idei tolerancji. 

11. Zwycięzcy konkursu otrzymają atrakcyjne nagrody i dyplomy, 

12. Ilość uczestników jest ograniczona. Decyduje kolejność napływania zgłoszeń. 

Osobą do kontaktu w sprawie konkursu jest Wioletta Klonowska, PSP nr 6 Radom, 
 nr tel. 609402964 

 

 


