REGULAMIN V WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU
TEATRALNEGO W JĘZYKU OBCYM „ACT”
(niemieckim, angielskim, hiszpańskim)

Konkurs –etap finałowy (wojewódzki) odbędzie się dnia 13 maja 2022 roku
(piątek) o godzinie 10.00 w Pałacu Młodzieży, ul. Ogarna 56, Gdańsk
Organizatorem Konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 67 w Gdańsku. Celem Konkursu jest
prezentacja spektakli teatralnych w języku niemieckim, angielskim i hiszpańskim
przygotowanych przez młodzież szkół podstawowych klas VII i VIII z województwa
pomorskiego.
1.Cele Konkursu:
•
•
•

Zwiększenie motywacji do nauki języków obcych poprzez teatr
Stworzenie płaszczyzny do pozytywnej rywalizacji; umiejętność współpracy w
zespole
Rozwój umiejętności uczniów z zakresu technik teatralnych, wyrażania emocji,
ekspresji głosowej i ruchowej, rozwój wyobraźni

2.Uczestnicy .
W Konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas 7 i 8 szkół podstawowych z województwa
pomorskiego. O udziale w projekcie decyduje zgłoszenie grupy teatralnej wyłonionej w
eliminacjach szkolnych. Grupę zgłasza nauczyciel prowadzący poprzez wypełnienie
formularza zgłoszeniowego (znajduje się na końcu regulaminu) oraz przesłania wraz z
filmikiem prezentującym krótki fragment sztuki w wykonaniu zgłoszonego zespołu. Każda
szkoła może zgłosić TYLKO jeden zespół w danej kategorii językowej. Uczestnicy
przyjeżdżają na Konkurs na koszt własny. Prosimy nadać grupie teatralnej nazwę, która
pozwoli na użycie jej na karcie członka jury, zamiast nazwy szkoły.

ETAPY KONKURSU:
ETAP I- szkolny
Etap szkolny. Nauczyciel/e wyłania/ją najlepszy spektakl lub spektakle w poszczególnych
kategoriach językowych.
ETAP II- międzyszkolny
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Zgłaszający nauczyciele nagrywają krótki filmik (zwiastun) prezentujący fragment sztuki w
danej kategorii językowej na płytach CD lub pendrive, wyłonionej w eliminacjach szkolnych.
Filmiki mają mieć format WMV (Windows Media Video). Płyty należy nazwać nazwą
zespołu i tytułem sztuki. Do pliku należy dołączyć zgłoszenie- wzór na końcu regulaminu.
Pliki (CD/ pendrive, zgłoszenia oraz oświadczenia wyrażające zgodę na przetwarzanie
danych na potrzeby Konkursu lub dostarczyć w dniu konkursu!) należy przesyłać do dnia 6
maja 2022 roku na adres:

Szkoła Podstawowa Nr 67, ul. Żabi Kruk 5, 80 – 822 Gdańsk
Z dopiskiem: V Wojewódzki Konkurs Teatralny w Języku Obcym
„ACT”
Nadesłane filmiki i zawarte w nich prezentacje zostaną ocenione przez niezależne jury,
powołane przez Organizatorów.
O zakwalifikowaniu się grupy teatralnej do etapu finałowego, zgłaszający zostaną
powiadomieni drogą mailową do dnia 9 maja 2022 roku.
ETAP III – wojewódzki
Zakwalifikowane do etapu finałowego zespoły prezentują swoje sztuki teatralne w obecności
niezależnego jury oraz pozostałych uczestników według wytycznych i ram czasowych ujętych
w dalszej części regulaminu.
3. Scenariusz/ spektakl.
Każda z grup prezentuje dowolną formę teatralną w danym języku obcym: niemieckim,
angielskim lub hiszpańskim w nieprzekraczalnym czasie 15 minut. Prosimy trzymać się
tych ram czasowych! Przygotowanie rekwizytów, kostiumów i ewentualnych elementów
dekoracji leży w gestii uczestników. Łączny czas na montaż i demontaż scenografii wraz ze
spektaklem nie może przekraczać 20 minut. Zespoły korzystające z podkładów muzycznych
zobowiązane są do przygotowania nagrań na nośnikach typu: CD lub pendrive. Możliwe jest
również wystawienie przedstawienia z własnym akompaniamentem na żywo. Dodatkowo
punktowane są spektakle według własnego scenariusza. Proszę to zaznaczyć w zgłoszeniu!
4.Zgłoszenia.
Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wypełnienie komputerowe formularza
zgłoszeniowego i przesłanie go wraz z filmikiem prezentującym fragment spektaklu do dnia
6 maja 2022 r. O przyjęciu i możliwości udziału w etapie finałowym Konkursu Organizator
poinformuje uczestników mailowo w terminie do 9 maja 2022 r. Kolejność występowania
podczas etapu finałowego rozstrzygnięta zostanie drogą jawnego losowania, tuż przed
rozpoczęciem konkursu. Stąd wszystkie grupy są zobowiązane stawić się na miejsce w dniu
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występów punktualnie. Na konkurs należy dostarczyć oświadczenie RODO ( znajduje się
na końcu formularza).
5.Jury. Nagrody.
Uczestników oceniać będzie niezależne jury.
Jury przy ocenianiu będzie brało pod uwagę:
•
•
•
•
•
•

poziom zdolności aktorskich uczestników konkursu
poziom umiejętności językowych ( płynność, poprawność, wymowa, dykcja)
dostosowanie tematyki spektaklu do wieku i ogólnie pojętych zainteresowań
adaptację scenariusza (tekstów mówionych) do warunków spektaklu i jej wpływ na
płynność i wyrazistość przekazu (bądź zasadność braku tekstu)
sposób zagospodarowania przestrzeni scenicznej
ogólne wrażenie artystyczne

Spośród przedstawień jury Konkursu przyzna nagrodę Grand Prix za najlepszą formę
teatralną ze wszystkich kategorii językowych. Nagrodzony zostanie Najlepszy aktor/
aktorka. Zwycięzcy poszczególnych kategorii językowych otrzymają nagrody oraz dyplomy.
Wszystkie grupy teatralne otrzymają dyplom uczestnictwa, a nauczyciele stosowne
podziękowanie za przygotowanie zespołu. Wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się w dniu
Konkursu.
6. Postanowienia końcowe.
Sprawy nie ujęte w regulaminie i sporne rozstrzyga Organizator.
Organizator:
Szkoła Podstawowa nr 67 Gdańsk, ul. Żabi Kruk 5
Koordynator: Iwona Kacprzyńska
adres e-mail:

iwonakacprzynska2@interia.pl
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ZGŁOSZENIE DO V WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU
TEATRALNEGO W JĘZYKU OBCYM „ACT”
(niemieckim, angielskim, hiszpańskim)
Szkoła ………………………………………………………………………....
Adres szkoły …………………………………………………………………...
Kontakt tel./email nauczyciela……………………………………………….
Osoba zgłaszająca ……………………………………………………..……...

Prosimy wypełnić komputerowo! Zgłoszenia wysyłamy faxem (potwierdzenie proszę
wziąć z sobą) lub przez adres mailowy.

lp język spektaklu

Tytuł sztuki

Nazwa
zespołu

Liczba
uczestników

Nauczyciel
przygotowujący

Podpis Dyrektora szkoły

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych: „imię i nazwisko, nazwa szkoły, numer telefonu i
e-mail” w V. WOJEWÓDZKIM KONKURSIE TEATRALNYM W JĘZYKU OBCYM „ACT” organizowanym przez Szkołę
Podstawową nr 67 w Gdańsku zwany dalej Organizatorem, w celach informacyjnych o wynikach konkursu.
Regulamin dostępny jest na stronie Organizatora http://sp67.edu.gdansk.pl/pl

_________________________________________________
Data i czytelny podpis nauczycielki/nauczyciela
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OŚWIADCZENIE
Dotyczy uczniów niepełnoletnich
Ja, niżej podpisana/podpisany
……………………………………..……...……………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….,
(imię i nazwisko, jako przedstawiciel ustawowy dziecka),
…………………………………………………………………………………………….……
…………………………………..…………………………………………………….……….
(imię i nazwisko dziecka)
Oświadczam, iż zapoznałam/zapoznałem się z Regulaminem V Wojewódzkiego Konkursu
Teatralnego w Języku Obcym „ACT” i akceptuję jego postanowienia.
Wyrażam zgodę na udział niepełnoletniej/go córki/syna uczennicy/ucznia klasy …… szkoły
……………………………………………………………………………………………………………
……. w V WOJEWÓDZKIM KONKURSIE TEATRALNYM W JĘZYKU OBCYM „ACT”
organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 67 w Gdańsku zwany dalej Organizatorem. Regulamin
dostępny jest na stronie Organizatora http://sp67.edu.gdansk.pl/pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych mojego dziecka:
„imię i nazwisko uczestnika, klasa, nazwa szkoły” przez Organizatorów Konkursu w celu
umożliwienia dziecku udziału w konkursie oraz informowania o wynikach i przebiegu
Konkursu.
Wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację wizerunku mojego dziecka utrwalonego w
przekazach telewizyjnych, internetowych, radiu, gazetach, magazynach i umieszczania
wizerunku w materiałach promocyjno-reklamowych wydawanych przez Organizatorów oraz
na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu
video w celu informowania (także w mediach) o wynikach konkursu, promocji konkursu i
Organizatorów.
Zgodę wyrażam dobrowolnie, wiem, że w każdej chwili mam prawo do jej cofnięcia.
…………………………………………………………..………………………………………
…………………………………….……………
Data, czytelny podpis

____________________________________________________________
Informacja wynikająca z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”)

PROSZĘ JE PRZYWIEŹĆ NA KONKURS!
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