
ELIMINACJE POWIATOWE  
WOJEWÓDZKIEGO PRZEGLĄDU TEATRÓW 

DZIECIĘCYCH I MŁODZIEŻOWYCH 2020 
 

Eliminacje dla powiatu radzyńskiego odbędą się w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury                           

w Ulanie-Majoracie 24 kwietnia 2020 roku od godziny 10:30.   

Zgłoszenia na załączonym formularzu należy dokonać do 17 kwietnia 2020 r. (termin nieprzekraczalny).                                                                                                  

Dodatkowe informacje można uzyskać u Sławomira Żyłki - instruktora GOK; tel. 608 887 121. 

WYCIĄG Z REGULAMINU 

W przeglądach powiatowych mogą brać udział amatorskie teatry:  

• żywego słowa,  
• teatry lalkowe,  
• teatry plastyczne, 
• teatry tańca,  
• monodramy i kabarety. 

( Wykonawcy nie mogą przekroczyć 18 roku życia, a czas trwania spektaklu nie powinien być dłuższy niż 
30 minut ). 

 Celem Przeglądu jest: 
– prezentacja dorobku artystycznego młodych grup twórczych; 
– inspirowanie poszukiwań oryginalnych form pracy twórczej; 
– podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji teatralnej; 
– tworzenie warunków do rozwijania aktywności twórczej wśród dzieci i młodzieży;  
– promocja twórczości młodych grup artystycznych, a także tworzenie możliwości wymiany doświadczeń 
między młodymi aktorami, pedagogami teatru, instruktorami teatralnymi. 
 
Organizatorzy eliminacji powiatowych – Gminny Ośrodek Kultury w Ulanie-Majoracie: 
 
Zapewniają podstawowe oświetlenie i nagłośnienie sceniczne.  
Nie zapewniają mikrofonów, elementów scenograficznych i rekwizytów za wyjątkiem stołów i krzeseł. 
 
Wszystkie zespoły prezentujące przedstawienia na ulańskiej scenie otrzymają pamiątkowe dyplomy. 
 

Kryteria Przeglądu: 
– dobór właściwego repertuaru; 
– uczestnictwo wykonawców we współtworzeniu prezentacji teatralnej; 
– uniwersalność tematu i formy; 
– oryginalność rozwiązań scenicznych. 
 
Koszty przejazdu zespołów teatralnych do miejsc przeglądów na każdym szczeblu pokrywają instytucje 
patronujące zespołom. 
Warunkiem uczestnictwa jest dokładnie wypełniona karta zgłoszenia przesłana do  17 kwietnia 2020 r.  
(data nieprzekraczalna) do organizatora eliminacji powiatowych na adres: 
 

Gminny Ośrodek Kultury w Ulanie-Majoracie 
ULAN-MAJORAT  51 
21 – 307 Ulan-Majorat 

lub adres e-mail: slawomir_zylka@o2.pl 
 

 



Wojewódzki Przegląd Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych 2020 

 
KARTA ZGŁOSZENIA 

 
NAZWA ZESPOŁU: 
 
ADRES,  TELEFON,  IMIĘ  I  NAZWISKO  INSTRUKTORA: 
 
TYTUŁ WIDOWISKA: 
 
AUTOR: 
 
AUTORSCENARIUSZA: 
 
SCENOGRAFIA: 
 
OPRACOWANIE  MUZYCZNE: 
 
FORMA: 
 
CZAS TRWANIA WIDOWISKA: 
 
WARUNKI PREZENTACJI (potrzeby, czas montażu, czas demontażu, itp.): 
 
INFORMACJA OZESPOLE (ważniejsze wydarzenia): 
 
SKŁAD ZESPOŁU(ogółem): 
 
DZIEWCZĘTA:                                                                   CHŁOPCY: 
 
INSTRUKTORZY:  
 
OBSŁUGA, OPIEKA: 
 
Podpis instruktora zespołu: 
 
 
Podpis i pieczęć zgłaszającego(delegującego): 
 
 
 
OPINIA RADY  KONSULTANTÓW   PRZEGLĄDU  POWIATOWEGO: 
 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby organizacji Konkursu (zgodnie z RODO). Podanie danych jest 
dobrowolne jednak ich  nieudostępnienie skutkuje niedopuszczeniem do udziału w Konkursie. Wyrażającemu zgodę przysługuje 
prawo dostępu do własnych danych, ich poprawiania i żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych jest GOK 
w Ulanie-Majoracie będący organizatorem Konkursu. Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku zgodnie z potrzebami 
organizacyjnymi wydarzenia. 

 

 ......................... dn. ...........................                                                                                                   ........................................ 

                                                                                                                                                                                 Podpis osoby upoważnionej 


