
                                                                                                                                                                                               
 
 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

 

Odkryj bibliotekę na nowo! 
www.mordzkieoko.wordpress.com 

 

 

 

Regulamin  
Powiatowego Konkursu Teatralnego  

Czytam, bo warto! 
 

§ 1 

Organizator Konkursu 

1. Organizatorem Powiatowego Konkursu Teatralnego Czytam, bo warto!, zwanego dalej 

„Konkursem”, jest Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Ireny Ostaszyk w Mordach, ul. 

Parkowa 9, 08-140 Mordy, zwana dalej „Organizatorem”. 

2. Konkurs odbywa się w ramach projektu Pociąg do literatury, który dofinansowano ze 

środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Partnerstwo 

dla książki. 
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3. Szczegółowych informacji ws. Konkursu udziela koordynator projektu, dyrektor  

M-GBP im. Ireny Ostaszyk Łukasz A. Wawryniuk (tel./fax 25 641-54-42, mail: 

mgbpmordy@poczta.onet.pl).  

 

§ 2 
Cele Konkursu 

Celami Konkursu są: 

- promowanie czytelnictwa wśród młodego pokolenia;  

- promowanie zalet z czytania książek;  

- prezentacja talentów dzieci i młodzieży;  

- kształtowanie dobrych nawyków wśród czytelników młodego pokolenia;  

- integracja dzieci i młodzieży z powiatu siedleckiego;  

- wzmocnienie funkcji biblioteki jako ośrodka animującego kulturę;  

- rozszerzenie zakresu usług biblioteki i dostosowanie ich do potrzeb czytelników 

młodych.  

 

§ 3 

Uczestnicy i termin Konkursu 

1. Konkurs jest jednoetapowy, a udział w nim jest bezpłatny.   

2. Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych (uczniów klas IV-VII oraz II-

III gimnazjów) z terenu powiatu siedleckiego. 

3. Konkurs odbędzie się 28 listopada 2017 r. (wtorek) w siedzibie Organizatora. Początek 

jest planowany na godz. 9.00. 

4. O zakwalifikowaniu grupy do udziału w Konkursie decyduje Organizator. 

5. Grupy zakwalifikowane do udziału w Konkursie powinny być co najmniej na pół 

godziny przed planowanym występem.  

§ 4 

Warunki uczestnictwa w Konkursie 

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zgłoszenie grupy na Karcie Zgłoszenia, 

której wzór określa Załącznik do niniejszego Regulaminu. 
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2. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 17 listopada 2017 r. W przypadku zgłoszeń 
nadesłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego.  

3. Zadaniem każdej grupy jest zaprezentowanie krótkiego spektaklu, którego przesłaniem 
ma być pokazanie wartości z czytania książek. 
 
4. Czas trwania każdego występu nie może przekroczyć 15 minut. 

5. Organizatorzy zapewniają na scenie podstawowe rekwizyty (stół, krzesła). 

6. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych 
zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 pozycja 926 j.t)  
w zakresie niezbędnym do realizacji Konkursu. 

7. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na rejestrowanie spektakli oraz ich 
fotografowanie.   

8. Organizator nie zwraca Uczestnikom żadnych kosztów związanych z ich uczestnictwem 
w Konkursie. 

§ 5 

Komisja Konkursowa 

1. O wyłonieniu zwycięzców Konkursu decyduje Komisja Konkursowa powołana przez 

Organizatora, zwana dalej „Komisją”. 

2. Komisja jest zobowiązana do zachowania bezstronności podczas oceny poszczególnych 

prezentacji. 

3. Komisja będzie rozpatrywać wszystkie występy w dwóch kategoriach: 

a.) klasy IV-VI szkół podstawowych;  

b.) klasy VII szkół podstawowych oraz II-III gimnazjum. 

4. Komisja przy ocenie występów będzie brała pod uwagę: zgodność z tematyką 

konkursu, walory edukacyjne przedstawienia, sposób przekazania treści, forma  

i pomysłowość prezentacji scenicznej, scenografia i kostiumy, jakość i profesjonalizm gry 

aktorskiej, w tym poprawna wymowa oraz dyscyplina czasowa. 

5. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 
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§ 6 

Nagrody 

 

1. Spośród wszystkich zaprezentowanych na Konkursie występów, Komisja wytypuje 

zwycięzców I, II i III miejsca w kategoriach, o których mowa w §5 pkt. 3, oraz ewentualne 

wyróżnienia. 

2. Zwycięzcy otrzymają dyplomy, puchary (statuetki) oraz nagrody rzeczowe, wyróżnieni 

– dyplomy, a pozostałe grupy – pamiątkowe podziękowania. 

 

§ 7 

Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy  Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie 

internetowej www.mordzkieoko.wordpress.com.  

2. Uczestnicy biorący udział w Konkursie akceptują zasady zawarte  

w Regulaminie.  

3. Sytuacje nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu. 

4. Organizator uprawniony jest do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. 

5. Przystąpienie do Konkursu jest dobrowolne.  

6. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych 

osobowych przez Organizatora na potrzeby Konkursu. Uczestnicy Konkursu mają prawo 

do wglądu w swoje dane osobowe oraz do ich poprawiania.  

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują 

powszechne przepisy prawa, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy  

z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 2000 r.,  

Nr 80, poz. 904 z późn. zm.). 
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 Załącznik do Regulaminu 

 

 
                                                      Powiatowy Konkurs Teatralny Czytam, bo warto! 
 

                                                                                                                                     ……………………………………, ___.___.2017 r. 

                        pieczęć placówki                                                                                                                                                                                           miejscowość, data 

KARTA  ZGŁOSZENIA 
(PROSIMY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI) 

1. NAZWA GRUPY (jeśli jest): _______________________________________________ 

2. KATEGORIA WIEKOWA (właściwą zaznaczyć): 
             KLASY IV-VI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

             KLASY VII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ORAZ II-III GIMNAZJUM 

 

3. PLACÓWKA ZGŁASZAJĄCA: ______________________________________________ 

       __________________________________________________________________________________ 

4. ADRES: ______________________________________________________________________ 

5. TEL.: _________________________________________________________________________ 

6. ADRES MAILOWY: _________________________________________________________ 

7. TYTUŁ PRZEDSTAWIENIA:  ______________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

8. IMIĘ I NAZWISKO OSOBY PRZYGOTOWUJĄCEJ SPEKTAKL LUB 

NADZORUJĄCEJ JEGO PRZYGOTOWANIE: _____________________________________ 

9. LICZBA OSÓB WYSTĘPUJACYCH: _________________________________________ 

10.  LICZBA OSÓB TOWARZYSZĄCYCH: ______________________________________ 

11. POTRZEBY TECHNICZNE: __________________________________________________ 

12. KRÓTKI OPIS SPEKTAKLU Z PODANIEM PRZESŁANIA Z NIEGO 

PŁYNĄCEGO: ________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

                                                                                                                                          ……………………………..……….. 

                                                  pieczęć i podpis dyrektora 


