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XXIIXX  MMiinniiaattuurryy  TTeeaattrraallnnee  
WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD KRÓTKICH PRZEDSTAWIEŃ I MONODRAMÓW 

RREEGGUULLAAMMIINN  KKOONNKKUURRSSUU  
 

1. Cele: 
1) budzenie fascynacji teatrem,  
2) popularyzacja kultury i piękna żywego słowa, 
3) rozbudzanie wyobraźni twórczej, 
4) skłanianie do poszukiwań różnorodnych rozwiązań artystycznych oraz wykorzystywania środków 

charakterystycznych dla małych form teatralnych, 
5) aktywny udział w kulturze. 

2. Założenia programowe: 
1) W przeglądzie mogą uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów, reprezentujący 

szkoły, placówki kultury, placówki wychowawcze oraz inne instytucje lub nieformalne zespoły 
amatorskie. Zadaniem przeglądu jest propagowanie małych form teatralnych, najbardziej 
przydatnych w pracy z dziećmi i młodzieżą. 

2) Przegląd ma charakter konkursu przeprowadzanego w dwóch kategoriach: 
a) monodramów   

Czas występu ograniczony jest do maks. 8 minut. W prezentacji istotne jest wzbogacenie 
żywego słowa o środki teatralne, takie jak elementy scenografii, rekwizyty, ruch sceniczny, 
muzyka, śpiew, gra świateł, itp.  

b) miniatur teatralnych 
Prezentowane w tej kategorii przedstawienia mogą wystawiać zespoły liczące nie więcej 
aniżeli 15 osób. Czas trwania prezentacji jest ograniczony do 20 minut. 

Uwaga! Do przeglądu będą dopuszczone tylko te zespoły, które mieszczą się w limicie 
czasu i osób, określonym dla miniatur teatralnych.  

Czas występu będzie kontrolowany przez jury przeglądu. 

3. Przebieg konkursu: 
1) Każda kategoria konkursowa obejmować będzie trzy grupy wiekowe: 

a) kl. I-III, 
b) kl. IV-VI, 
c) klasa VII i gimnazjum. 

2) REPERTUAR POWINIEN BYĆ ADAPTACJĄ DZIEŁA LITERACKIEGO. 

3) Prezentacje oceniać będzie jury powołane przez organizatorów. 

4) Kryteria oceny: 
a) kultura słowa i interpretacja, 
b) dobór repertuaru pod kątem możliwości i wieku wykonawców, 
c) właściwy dobór scenicznych środków wyrazu (rekwizyty, scenografia, ruch sceniczny, 

muzyka, światło, itp.), 
d) ogólny wyraz artystyczny. 



5)  Jury przyzna:  
a) Grand Prix przeglądu, 
b) nagrody i wyróżnienia w trzech grupach wiekowych, 
c) nagrodę Starosty Bielskiego dla najlepszego zespołu z powiatu bielskiego, 
d) nagrodę Starosty Żywieckiego dla najlepszego zespołu z powiatu żywieckiego. 

6) Ogłoszenie werdyktu jury oraz wręczenie nagród odbędzie się podczas koncertu laureatów  
w budynku Sokolni w Buczkowicach 6 czerwca 2018 r. od godz. 11:00. Podczas koncertu 
wystąpią wybrane zespoły i monodramiści o czym zostaną poinformowani telefonicznie przez 
organizatora. 

7) Impreza rozpoczyna się każdego dnia około godz. 9.00, a kończy około godz. 18.00. Organizatorzy 
pragną, aby Miniatury Teatralne nie ograniczały się tylko do samego konkursu, na który zespoły 
przyjeżdżają jedynie po to, żeby zaprezentować swój spektakl. Aby impreza spełniła swoje 
zadania edukacyjne, młodzi aktorzy powinni uczyć się także poprzez oglądanie na scenie swoich 
rówieśników oraz uczestniczenie w warsztatach teatralnych.  

8) Do przeglądu zakwalifikowane zostaną tylko te zespoły, które zadeklarują całodzienne uczestnict-
wo w imprezie, obejmujące prezentację spektaklu, oglądanie spektakli rówieśników, warsztaty 
dla dzieci i młodzieży oraz konsultacje z jury. Konsultacje z jury dla poszczególnych zespołów 
odbędą się niezwłocznie po występie zespołu. Zespoły teatralne niespełniające ww. warunków 
mogą zostać zdyskwalifikowane! 

4. Warsztaty teatralne 

Integralną częścią imprezy są konsultacje z jury, warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży oraz 
warsztaty dla instruktorów i nauczycieli prowadzone przez zawodowych aktorów. Bezpłatne 
warsztaty dla dzieci i młodzieży, w których uczestniczą również instruktorzy i opiekunowie grup 
odbędą się w dniach konkursowych tj. 17-18 maja 2018 roku.  

5. Akredytacja 

Dla uczestników imprezy zostanie przygotowany posiłek obiadowy.  

Prosimy o przesłanie z kartą zgłoszenia kserokopii lub skanu dowodu wpłaty akredytacji 

(stanowiącej koszt posiłku obiadowego) na nasze konto bankowe:  

Gminny Ośrodek Kultury w Buczkowicach, ul. Wyzwolenia 554, 43-374 Buczkowice  

Nr 04 1240 4142 1111 0000 4822 7979 Bank Polska Kasa Opieki SA O/Szczyrk 

tytułem: Akredytacja na XIX Miniatury Teatralne 

po 8,00 PLN od każdego uczestnika i opiekuna/instruktora (do 27 kwietnia 2018 r.). 

6. Uwagi organizacyjne: 

1) Organizator postara się zapewnić występującym odpowiednie warunki techniczne: 
Organizator posiada: 
*scenę: szerokość - 6,2 m, głębokość – 4,25 m, wysokość – 3,0 m, *profesjonalne nagłośnienie – 
wszelkie podkłady muzyczne, nagrania dobrej jakości na płytach CD wyłącznie w formacie audio 
należy przed występem dostarczyć do akustyka, *oświetlenie: reflektory białe i kolorowe, 
punktówkę  oraz małą fiolkę i stroboskop.  

2) Przegląd konkursowy odbędzie się w budynku Sokolni w Buczkowicach  
(ul. Wyzwolenia 1300, 43-374 Buczkowice) w dniach 17-18 maja 2018 roku: 

 17 maja (czwartek) - prezentowane będą spektakle i monodramy  
w wykonaniu uczniów szkół podstawowych (kl. I-III, kl. IV-VI), 



 18 maja (piątek) - prezentowane będą spektakle i monodramy  
przygotowane przez uczniów klas VII szkoły podstawowej oraz gimnazjalistów. 

3) Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 27 kwietnia br. (ilość miejsc ograniczona, zgłoszenia 
przysłane po 27 kwietnia nie będą przyjmowane - liczy się data wpływu na dziennik podawczy 
GOK). Z jednej placówki może zostać nadesłane jedno zgłoszenie miniatury teatralnej oraz ma-
ksymalnie dwa zgłoszenia monodramów. Przy większej liczbie chętnych sugerujemy 
przeprowadzenie eliminacji środowiskowych.  

4) Koszty obiadów (akredytacja) oraz dojazdu na przegląd i koncert laureatów pokrywają 
uczestnicy. 

5) Wszyscy uczestnicy przeglądu mają obowiązek przestrzegania zaleceń organizatora 
dotyczących przepisów ppoż. i bhp, w szczególności zakazu używania ognia w trakcie 
przedstawienia! 

6) Organizator ma prawo do wykorzystywania i rozpowszechniania fotografii oraz filmów 
powstałych podczas przeglądu. 

7) Lista laureatów konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej GOK w Buczkowicach 
www.gokbuczkowice.com  

8) KARTY ZGŁOSZEŃ wraz z potwierdzeniem wpłaty akredytacji oraz OŚWIADCZENIEM, na kogo 
wystawić rachunek za akredytację (załącznik do regulaminu) lub pisemnym oświadczeniem  
o rezygnacji z posiłku należy przesłać na adres pocztowy lub mailowy: 

 

BIURO ORGANIZACYJNE MINIATUR TEATRALNYCH 
Gminny Ośrodek Kultury w Buczkowicach 

ul. Wyzwolenia 554, 43-374 Buczkowice 

tel. 33 8177 120, 505-076-200, 513-787-693 

e-mail: gokbuczkowice@wp.pl  
 

w nieprzekraczalnym terminie do 27 kwietnia 2018 roku  
(decyduje data wpływu na dziennik podawczy GOK). 

 

Karty zgłoszeń muszą być prawidłowo wypełnione oraz podpisane przez instruktora i dyrektora placówki. 
 

 
Administratorem danych osobowych zawartych w kartach zgłoszeń jest Gminny Ośrodek Kultury 
w Buczkowicach, ul. Wyzwolenia 554, 43-374 Buczkowice, REGON: 072361087. Dane osobowe będą 
przetwarzane tylko w celu organizacji, przeprowadzenia i promocji przeglądu.  

 

9) Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów!!! 

 

Organizator: 
Gminny Ośrodek Kultury w Buczkowicach, ul. Wyzwolenia 554, 43-374 Buczkowice  
tel. 33 817-71-20, 505-076-200, 513-787-693 

 
Współorganizator: 

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej, ul. Piastowska 40, 43-300 Bielsko-Biała  
 

 

 
 

 

 

Honorowy patronat nad przedsięwzięciem objęli Wójt Gminy Buczkowice Józef Caputa,  

Starosta Bielski Andrzej Płonka oraz Starosta Żywiecki Andrzej Kalata. 

http://www.gokbuczkowice.com/

