
 

                             Stowarzyszenie 
                     ul. Żołnierska 4,  10-557 Olsztyn 
 
 

NIP 739-36-65-130 WWW: http://www.bajka.org.pl 
REGON 280250487 E-mail: maria1701@wp.pl 
KRS 0000291963 Konto: 04 1440 1228 0000 0000 0709 4132 
Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy KRS                  PKO BANK POLSKI Olsztyn 
 

„BAJKA
„

  
Regulamin udziału w konkursie teatralnym IX Światowych Dni Bajki 2015 

(Konkurs otwarty jest dla wszystkich grup wiekowych). 

 
I. Cele: 

• Prezentacja osiągnięć i propagowanie tradycji teatrów amatorskich,  

• Zachęcenie dzieci do czynnego udziału w amatorskim ruchu teatralnym,  

• Wymiana doświadczeń i podnoszenie poziomu artystycznego zespołów teatralnych,  

• Umożliwienie amatorskim zespołom teatralnym publicznej prezentacji własnych dokonań 
artystycznych i wyróżnienie najciekawszych przedstawień. 

 

II. Ogólne zasady: 

1. Prezentacje konkursowe odbędą się w dniu 15.06. 2015 roku w godz. 9.00 - 16.00 

przy ul. Obrońców Tobruku 3 w budynku ERANOVA 

 

2. Do części konkursowej mogą być zgłaszane spektakle teatralne amatorskich zespołów z terenu całej 

Polski oraz z zagranicznych miast zaprzyjaźnionych z Olsztynem. 

3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie do dnia  07 czerwca 2015 roku wypełnionej 

karty zgłoszenia na adres: Stowarzyszenie Bajka ul. Żołnierska 4 10-557 Olsztyn  z dopiskiem 

„Konkurs teatralny IX Światowych Dni Bajki 2015” lub drogą elektroniczną na adres e-mail: 

maria1701@wp.pl  

4. Forma prezentacji teatralnej jest dowolna (od teatru dramatycznego, lalkowego poprzez formy 

muzyczne, plastyczne, pantomimiczne, performance, monodram itd. Spektakle nadające się do grania 

w zamkniętej przestrzeni.) 

  

5. Czas trwania spektaklu nie powinien przekroczyć 20 minut, a czas na montaż i demontaż 
scenografii - 10 minut. Wymienione ograniczenia będą ściśle przestrzegane. 

 

6. Kolejność występów ustala organizator na drodze losowania. 

 

8. Organizatorzy zapewniają nagłośnienie i obsługę akustyka oraz elektryka. Nie zapewnia się 
natomiast montażysty do elementów scenograficznych występujących zespołów, tylko opiekuna 

sceny, który opiekuje się dziećmi podczas przygotowania i występów.  

 

12. Prezentacje konkursowe oceniane będą przez jury, które przyzna nagrody i wyróżnienia. 

14. Koszty przyjazdu zespołu pokrywa instytucja delegująca lub sami uczestnicy. 

 

15. Szczegółowych informacji udziela Maria Baranowska, koordynator projektu                                                         

tel. 600201860 

III. Nagrody 

Jury przyzna trzy nagrody główne i wyróżnienia za role. W uzasadnionych przypadkach, gdy 

zaistnieje np. konieczność utworzenie różnych kategorii wiekowych, Jury w porozumieniu z 

organizatorem ma prawo dokonać innego podziału nagród.  

 



 

 

 

IX Światowe Dni Bajki w Olsztynie 2015 r. 

KONKURS TEATRALNY 
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UDZIAŁU W KONKURSIE 

 

 

Dane dotyczące grupy: 

 

1. Nazwa placówki:................................................................................................................... 

 

 

2. Adres:.................................................................................................................................... 

 

 

3. Telefon, fax, e-mail:.............................................................................................................. 

 

 

4. Nauczyciel, opiekun – kontakt: ............................................................................................ 

 

 

5. Liczba uczestników (z opiekunami): .................................................................................... 

 

 

6. Inne ważne informacje: ......................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

Nadesłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z akceptacją warunków                              

regulaminu. 

 

 

 

 

 

 

 

...............................................                                                            ....................................... 
               Miejscowość, data                                                                                                                                        podpis 

 


