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REGULAMIN 

 TURNIEJU TEATRU EKOLOGICZNEGO 

Turniej Teatru Ekologicznego – LISTOPAD  2016 roku 

Hasło przewodnie – „Metamorfoza czyli od odpadu do ….” 
 

§1 

 

Organizator 

1. Organizatorem Turnieju Teatru Ekologicznego jest Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o. o. w Myślenicach na 

zlecenie Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach. 

2. Organizacja Gminnego Turnieju Teatru Ekologicznego na potrzeby edukacyjne w ramach edukacji 

ekologicznej      Miasta i Gminy Myślenice 

 

§2 

 

Miejsce  

Miejsce turnieju: Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu, Myślenice ul. Piłsudskiego 20 

Termin: listopad  2016 roku. 

Dokładna data Turnieju zostanie podana do 15 października 2016 roku. 

 

§3 

 

Tematyka 

Tematyka ściśle powiązana z ekologicznym podejściem do odpadów, adekwatnie do hasła przewodniego:         

„Metamorfoza czyli od odpadu do …………. ”oddziaływaniem na środowisko: negatywne i pozytywne, ze 

szczególnym zwróceniem uwagi na zagospodarowanie odpadów i ich „drugie życie”. 

Forma przedstawienia: dowolna. 

Oczekujemy  krótkich prezentacji teatralnych, opartych  na żywym dialogu,  barwnym wyrazie artystycznym  i 

czytelnym przekazie proekologicznym. 

§4 

 

Cel turnieju 

Opracowanie i przygotowanie treści przedstawienia o tematyce  ściśle powiązanej   z oddziaływaniem na 

środowisko i proekologicznym zagospodarowaniem odpadów. 

Kształtowanie prośrodowiskowych postaw społeczeństwa – młodego pokolenia. 

Podniesienie świadomości ekologicznej w zakresie identyfikacji, segregacji   i zagospodarowania odpadów. 

Ukazanie roli poznawczej, estetycznej i wychowawczej ekologicznych przedstawień scenicznych. 

Pobudzenie kreatywności scenicznej uczniów. 

Doskonalenie umiejętności obserwacyjnej, estetycznej, świadomego odbioru zaprezentowanych treści. 

Stworzenie możliwości zaistnienia  zespołów teatralnych na forum publicznym. 

Stworzenie możliwości przekazu wartości ekologicznych 

 

§5 

 

Uczestnicy Turnieju. 

1. Adresatami organizowanego Turnieju są dzieci i młodzież przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych                             

i placówek specjalnych. 

2. Do udziału w turnieju zostały zaproszone dzieci i młodzież placówek oświatowych i specjalnych. 
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3. Grupa teatralna nie może liczyć więcej niż 12 osób. 

4. Każda placówka oświatowa może zgłosić do Turnieju jedną grupę teatralną.  

5. W celu zapewnienia atrakcyjności Turnieju, ustala się minimalną liczbę zgłoszonych grup teatralnych.  

W każdej grupie wiekowej powinno uczestniczyć nie mniej niż cztery drużyny.  
W przypadku, gdy akces do udziału w Turnieju wyrazi  np. trzy szkoły, wówczas w tej kategorii nie będzie 

przeprowadzone postępowanie konkursowe. 

6. Warunek określony §5 punkt 5 nie dotyczy placówek specjalnych.  

7. Zgłoszenia do konkursu należy kierować na adres e-mail edukacja@skladowisko.com.pl , fax. 123490563                                    

- informacja tel. 12/2720335 – p. Ewa Skiba 

8. Podstawą przyjęcia zgłoszenia jest wypełniona KARTA ZGŁOSZENIOWA.W zgłoszeniu należy podać 

liczebność  grupy teatralnej, nazwisko opiekuna lub osoby do kontaktu wraz z numerem telefonu i adresem 

e-mail wraz z dopiskiem Gminny Turniej Teatru Ekologicznego.  

9. Zgłoszenia przyjmowane są do 30 czerwca  2016 roku. 

 

§6 

 

Założenia organizacyjne. 

1. Pokazy Turniejowe odbędą się w cyklu jedno lub dwutygodniowym, w zależności od liczby zgłoszonych 

placówek oświatowych. 

2. Ogłoszenie wyników nastąpi po zamknięciu postępowania konkursowego.  

3. Laureaci w każdej kategorii wiekowej – za trzy pierwsze miejsca - otrzymają nagrody niespodzianki, które 

zostaną wręczone tylko osoby zgłoszonym do Turnieju (maksymalnie. 12 osób). Osoby, które poza 

zgłoszeniem zostały włączone w skład grupy teatralnej np. zgłoszono 9 osób a występuje 12 osób, to 3 

osoby nie otrzymają nagród rzeczowych. 

  

4. Wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystej GALI  LAUREATÓW  w  której wystąpią zwycięzcy                                                   

( pierwsze miejsce) z poszczególnych kategorii wiekowych. 

 

§7 

 

Przebieg i sposób realizacji. 

1. Miejscem odbycia postępowania turniejowego jest Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu  

w Myślenicach, ulica J. Piłsudskiego 20 – sala widowiskowa. 

2. Turniej Teatru Ekologicznego odbędzie się w czterech kategoriach: 

 Dzieci w wieku przedszkolnym, 

 Uczniowie szkoły podstawowej, 

 Uczniowie gimnazjum 

 Uczniowie szkoły specjalnej i uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej. 

3. Przesłuchania konkursowe odbędą się: 

Tydzień pierwszy 

 dzień pierwszy - Dzieci w wieku przedszkolnym, Uczniowie gimnazjum. 

 dzień drugi -       Uczniowie szkoły podstawowej, 

 

Tydzień drugi 

 dzień trzeci -       Szkoła specjalna i uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej. 

Ogłoszenie wyników 

WRĘCZENIE NAGRÓD 

GALA    LAUREATÓW   

Uwaga!!   

W zależności od ilości zgłoszeń przesłuchania konkursowe mogą zostać inaczej skonfigurowane                               

o czym wcześniej powiadomimy 
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§8 

 

Wymagania konkursowe  

1. Każda placówka oświatowa do Turnieju może wytypować jeden zespół teatralny. 

2. Jeden zespół teatralny może zaprezentować jedno przedstawienie. 

3. Dobór treści, materiałów wykorzystywanych w przedstawieniu  leży wyłącznie  po stronie placówki 

oświatowej  tzn. organizatorzy Turnieju nie posiadają i nie udostępniają żadnych materiałów. 

4.  Czas trwania prezentacji wynosi nie więcej niż 20 minut. 

5. Zespół korzystający z podkładów muzycznych przygotowuje nagrania we własnym zakresie. Odtwarzanie 

materiałów muzycznych: we własnym zakresie lub przez akustyka. 

6. Czas na montaż i demontaż scenografii  nie więcej niż 10 minut, dla uczestników:  

z  przedszkoli, szkoły specjalnej i warsztatów terapii zajęciowej nie więcej niż 15 minut. 

7. Na co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem Turnieju opiekun grupy teatralnej przekazuje 

organizatorom  informację - w formie pisemnej –  

 Tytuł przedstawienia,  

 dane autora przedstawienia,  

 dane reżysera przedstawienia, 

 czas trwania,  

 ostateczny skład grupy teatralnej,  

 nazwę placówki oświatowej. 

 

§9 

 

Jury turnieju 

1. Oceny prezentacji teatralnych dokonuje pięcioosobowe JURY- czterech członków i przewodniczący 

2. JURY ocenia występy grup teatralnych według kryterium określonych w 10 paragrafie. 

3. Przedstawienia niezgodne z formą i tematyką Turnieju oraz przekraczające wyznaczony czas nie będą 

oceniane przez JURY. 

§10 

 

Kryteria oceny 

Kryteria oceny występów konkursowych: 

 Dobór repertuaru, treści, scenografii, zgodny z hasłem przewodnim turnieju – „Metamorfoza czyli od 

odpadu do …………. ” 

 Formy przekazu  jak w §3 

 Dobór repertuaru do możliwości wykonawców, 

 Interpretacja utworu i kultura słowa, 

 Ruch sceniczny, 

 Celowość użycia kostiumów, muzyki, scenografii – formy przekazu, 

 Gra aktorska – rola pierwszo i drugoplanowa 

 Innowacyjność, prezentacje autorskie  będą preferowane.  

 

§11 

 

Przebieg Turnieju 

1. Turniej rozpoczyna się o godzinie 8:30 i trwa do godziny 14:30 

2. Uczestnicy proszeni są o zgłoszenie się na 30 minut przed rozpoczęciem Turnieju. 

3. Każda grupa teatralna otrzymuje swój  numer startowy według listy zgłoszeniowej do konkursu – lista na 

dzień zamknięcia naboru konkursowego. 

4. Występ zespołów teatralnych odbywa się zgodnie z kolejnością ustaloną według listy startowej. 
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§12 

 

Nagrody 

1. Laureatom  każdej grupy wiekowej zostaną wręczone nagrody rzeczowe – za trzy pierwsze miejsca.  

2. Nagrody współfinansowane będą przez Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach i Zakład Utylizacji Odpadów 

w Myślenicach.  

§13 

 

              Postanowienia końcowe 

1. Przyznanie nagród jest ostateczne i nie podlega odwołaniu ani negocjacjom. 

2. Organizatorzy zastrzegają, że przyznanie miejsc w turnieju jest integralną sprawą Jury Turnieju a członkowie                       

Jury  są zobowiązani do wydania jednoznacznych werdyktów. 

3. Niniejszy Regulamin Turnieju Teatru Ekologicznego jest dostępny w siedzibie  Zakładu Utylizacji  Odpadów 

sp. z  o.o. w Myślenicach jak również zostanie rozesłany do każdej placówki oświatowej,  która złożyła 

akces uczestnictwa w Turnieju. 

 

Organizatorzy nie  ponoszą żadnych kosztów powiązanych z uczestnictwem  w turnieju – koszty przejazdu, 

koszty przygotowania przedstawienia i inne pozostają w gestii placówek oświatowych. 

 

 

 

 

Myślenice 16.05.2016                      Organizatorzy Turnieju Teatru Ekologicznego. 

 


