
V Przegląd Teatrów Dziecięcych im. Wincentego Rapackiego 

2019 

 
 Teatr dziecięcy i młodzieżowy to forma radosnego i intuicyjnego spotkania ze 

sztuką. Oczywiste jest, że dzieci – aktorzy są w swoich działaniach scenicznych bardziej 

naturalni, szczerzy i spontaniczni.  W pracy teatralnej z dziećmi istotne jest, ażeby tej 

spontaniczności, dziecięcego zachwytu i radości, nie zniszczyć, nie zatrzeć i nie uciszyć 

poprzez wtłaczanie dzieci w sztuczne ramy teatru profesjonalnego, którego jako 

początkujący aktorzy, nie są w stanie osiągnąć. Teatr z udziałem dzieci i młodzieży  jest 

przede wszystkim formą zabawy i przygody, do której Państwa serdecznie zapraszamy. 

Bawcie się teatrem, bawcie się sztuką, korzystajcie z rozmaitych środków wyrazu. 

Literatura dziecięca obfituje w nowe historie i wykraczające poza utarte schematy baśnie. 

Zachęcamy do korzystania z nowych form przekazu teatralnego i odejścia od 

schematycznego patrzenia na przedstawienia z udziałem dzieci. 

        Organizatorzy 

 

R e g u l a m i n   
1.  Organizatorem V Przeglądu Teatrów Dziecięcych im. Wincentego   

      Rapackiego 2019 jest Miejskie Centrum Kulturalne w Lipnie. 

2.  Honorowy Patronat nad Przeglądem objął Burmistrz Miasta Lipna. 

3.  Przegląd stanowi okazję do prezentacji zespołów teatralnych działających na  

      terenie powiatu lipnowskiego w szkołach, klubach, świetlicach oraz  

      instytucjach kultury, skupiających młodzież ze szkół podstawowych 

      i gimnazjum do lat 15. 

4.  Przegląd odbędzie się w KINIE „NAWOJKA” w dniu 14 maja 2019 r.  

      od godz. 9:00*. 

5.  Informacje o godzinie prezentacji poszczególnych zespołów podamy  

      zainteresowanym osobom telefonicznie, będą także przedstawione w dniu   

      przeglądu. 

6.  Zespoły przyjeżdżają na koszt instytucji patronujących bądź delegujących. 

7.  Organizatorzy zapewniają nagłośnienie widowisk, podstawowe oświetlenie,  

      odtwarzacz CD i mp3 oraz proste elementy scenografii (krzesła, stoliki, etc.)  

      po wcześniejszym uzgodnieniu. 

8.  Razem ze zgłoszeniem należy przesłać szczegółowe informacje dotyczące  

      oświetlenia sceny, nagłośnienia, a także formatu wykorzystywanych plików  

      muzycznych. 

 

9.  Przegląd ma charakter konkursowy, obejmuje 3 kategorie wiekowe: szkoły  

      podstawowe klas I-III, szkoły podstawowe klasy IV-VI, klasy VII i VIII  

      szkół podstawowych i klasy gimnazjalne, oraz kategoria wiekowa   

      mieszana. 

10. Jury przyzna statuetki i dyplomy dla zdobywców Grand Prix Burmistrza  

       Miasta Lipna oraz I, II i III-go miejsca. 

11. Oceny dokona specjalnie powołane Jury. Werdykt Jury nie podlega  

        odwołaniu. 

12.  Organizator zastrzega sobie prawo zmiany w podziale nagród i łączenia  

        kategorii wiekowych. 

13.  Czas trwania spektakli: od 10 do 30 min. Zespół ma maksymalnie  

        10 minut na przygotowanie: ustawienie i zniesienie scenografii. Każdy  

        zgłoszony zespół prezentuje tylko jedną sztukę. Organizator zastrzega  

        sobie prawo do nagrywania i odtwarzania spektakli. 

14.  Karty zgłoszeń wypełnione drukowanymi literami należy dostarczyć  
        do 24.04.2019 r. osobiście bądź pocztą, na adres: Miejskie Centrum  

        Kulturalne w Lipnie, ul. Piłsudskiego 22, 87-600 Lipno z dopiskiem  

       „V Przegląd Teatrów Dziecięcych 2019”.  

 

Dodatkowych informacji udzielają: Anna Sawicka – Borkowicz, Małgorzata 

Żarecka – Ziółkowska pod nr tel.: 54-287-24-40. 


