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III POWIATOWY TURNIEJ TEATRALNY 

pod honorowym patronatem Starosty Sławieńskiego Wojciecha Wiśniowskiego 

 

 

REGULAMIN  

 

I. Cele turnieju. 

1. Popularyzacja twórczości teatralnej wśród młodzieży. 

2. Kształtowanie i rozwój zainteresowań literaturą, teatrem, wprowadzenie uczniów 
w zagadnienia kultury polskiej i europejskiej. 

3. Kształtowanie krytycznej postawy w odbiorze sztuki i  świadomego uczestnictwa 
w życiu kulturalnym. 

4. Wyzwolenie twórczej aktywności, pomysłowości i oryginalności, pobudzanie 
wyobraźni i poczucia estetyki, umiejętności twórczego rozwiązywania problemów. 

5. Rozwijanie zainteresowań literaturą, kształtowanie kompetencji czytelniczych, 
poszerzenie wiedzy o teatrze i dramacie. 

6. Konfrontacja i ocena dorobku artystycznego teatru szkolnego oraz stworzenie 
możliwości wymiany doświadczeń jego animatorom. 

 

II. Zasady uczestnictwa w turnieju. 

1. Konkurs jest przeznaczony dla młodzieżowych grup teatralnych działających przy 
szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Sławieńskiego. 

3PTT 



 2 

2. Dobór repertuaru i jego opracowanie teatralne powinny posiadać walory artystyczne. 
Należy wybierać do prezentacji utwory o cenionej wartości dramatycznej, literackiej, 
teatralnej. Spektakle oparte na tzw. „tekstach własnych” nie będą oceniane przez jury. 
Wybór repertuaru musi zyskać akceptację nauczycieli polonistów w danej szkole. 

3. W Turnieju mogą uczestniczyć zespoły uprawiające różnorodne konwencje teatralne: 
teatry dramatyczne, teatry poezji, teatry ruchu, teatry tańca, teatry plastyczne. 

4. Do udziału w konkursie należy zgłaszać widowiska teatralne, nie zaś programy 
tematyczne i okazjonalne zrealizowane przy użyciu środków teatralnych. 

5. Warunkiem uczestnictwa w turnieju jest nadesłanie do 20 lutego 2016 r. karty 
zgłoszeniowej na adres: Zespół Szkół w Sławnie, ul. Cieszkowskiego 4, 76-100 
Sławno lub elektronicznie na adres: licslawno@poczta.onet.pl (formularz w 
załączeniu). 

 

III. Kryteria oceny. 

Oceny prezentacji spektakli dokonuje jury powołane przez organizatorów, uwzględniając 
następujące kryteria:  

 dobór repertuaru do możliwości wykonawców,  

 interpretację utworu,  

 kulturę słowa wykonawców, 

 celowość użycia kostiumów, scenografii, muzyki, 

 grę aktorską (rola pierwszo- i drugoplanowa)  

 scenariusz i reżyserię, 

 ogólny wyraz artystyczny. 

 

 

IV. Jury. 

1. Honorowym Przewodniczącym Jury jest Starosta Sławieński. 

2. W skład jury wejdą nauczyciele placówek biorących udział w turnieju oraz 
zaproszeni goście. 

3. Z obrad jury sporządza się protokół. 

4. Protokół zostanie opublikowany na stronie internetowej 
www.liceumslawno.com. 

 

V. Nagrody. 

Jury przyzna nagrody w kategoriach: 

      - najlepszy spektakl (Nagroda Starosty Sławieńskiego) 

      - najlepszy reżyser 

      - najlepsza pierwszoplanowa rola żeńska 

      - najlepsza pierwszoplanowa rola męska 

      - najlepsza drugoplanowa rola żeńska 

      - najlepsza drugoplanowa rola męska 

      - wyróżnienia. 

Główna nagrodą Powiatowego Turnieju Teatralnego jest nagroda za najlepszy spektakl 
(Nagroda Starosty Sławieńskiego) przyznawana kolegialnie przez jury. 

 

mailto:licslawno@poczta.onet.pl


 3 

VI. Inne ustalenia. 

1. Termin: 24 marca 2017 r., godz. rozpoczęcia turnieju: 9:00. 

2. Czas trwania spektaklu nie może być dłuższy niż 40 min. (łącznie ze zmianą 
dekoracji).  

3. Zespoły korzystające z podkładów muzycznych wykorzystywanych w 
przedstawieniu zobowiązane są do przygotowania nagrań na dowolnych  
nośnikach elektronicznych, z dokładnym opisem (kolejność 
wykorzystywanych w przedstawieniu utworów i nazwą Zespołu).  

4. Prezentacje spektakli według kolejności wyłonionej w drodze losowania. 

5. Zespoły powinny mieć odpowiednią liczbę opiekunów, gwarantujących 
porządek i bezpieczeństwo uczestników. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do podania do publicznej wiadomości 
danych osób nagrodzonych. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do bezterminowego i nieodpłatnego 
wykorzystania zdjęć i nagrań video z prezentacji form teatralnych 
prezentowanych podczas turnieju w całości lub w części, m.in. poprzez 
zamieszczenie ich w Internecie na stronie liceumslawno.com oraz 
opublikowanie imion i nazwisk laureatów w materiałach promocyjnych 
związanych z turniejem. 

8. Kwestie nienormowane niniejszym regulaminem, a dotyczące konkursu 
rozstrzyga zawsze Organizator. 

 

 

 

Opracowali poloniści 

Zespołu Szkół w Sławnie 

Im. Jana Henryka Dąbrowskiego 
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KARTA INFORMACYJNA ZESPOŁU TEATRALNEGO 
III Powiatowy Turniej Teatralny  

Zespół Szkół w Sławnie im. Jana Henryka Dąbrowskiego 

 

 

1. Nazwa zespołu: ………….………………………………………… 

2. Tytuł spektaklu: 

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….……….. 

3. Pierwowzór literacki (jeśli istnieje):……………………………………………………  

4. Autor (autorzy) tekstów lub opracowania tekstów: 

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….………………… 

5. Autor (autorzy) muzyki lub opracowania muzycznego: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….………….. 

6. Reżyseria: …………………………………………………………………………… 

7. Scenografia: ………………………………………………………………………… 

8. Twórcy programu teatralnego: ……………………………………………………….. 

9. Inne informacje: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

10. Kierownik zespołu (osoba ds. kontaktu z organizatorami, proszę podać także adres e-

mail, nr telefonu): 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

11.  

Obsada spektaklu  

 

Lp. Imię i nazwisko aktora Rola 

1.    

2.    
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3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

16.    

17.    

18.    

19.    

20.    

21.    

22.    

23.    

24.    

25.    

26.    

27.    

 

 

…………………………    ……...…………………………………… 

data        imię i nazwisko osoby zgłaszającej 
 


