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Konkurs teatrzyków dziecięcych o tematyce ekologicznej 

pod patronatem Burmistrza Miasta Milanówka 

 

REGULAMIN 

1) Cele Konkursu 

1. Promowanie idei dbałości o środowisko naturalne wśród dzieci poprzez kształtowanie 

postaw pro-ekologicznych i nawyków właściwego postępowania w zakresie ochrony 

przyrody. 

2. Pobudzenie świadomości ekologicznej młodych mieszkańców Milanówka. 

3. Promocja proekologicznych postaw i zachowań w środowisku społeczności lokalnej. 

4. Prezentacja dorobku artystycznego teatrzyków dziecięcych z terenu Miasta Milanówka, 

rozwijanie twórczej wyobraźni dzieci oraz inspiracja i poszukiwanie nowych form pracy 

wychowawczej. 

 

2) Przedmiot Konkursu 

Temat Konkursu: „Mali strażnicy przyrody”. W Konkursie można użyć dowolnych form 

teatralnych opartych na słowie, ruchu, świetle itd. o tematyce związanej z szeroko 

pojmowaną ochroną przyrody. 

 

3) Organizator 

Organizator Konkursu: Gmina Milanówek, Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Zielenią przy współpracy z  Milanowskim Centrum Kultury.  

 

4) Adresaci 

Konkurs ma charakter lokalny, dotyczy teatrów dziecięcych z przedszkoli, szkół, 

świetlic z terenu Gminy Milanówek. 
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Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów klas 0-3  

- kategorii szkolno-przedszkolnej. 

 

5) Harmonogram Konkursu 

1.  Ogłoszenie Konkursu –23 marca 2015 r. 

2.  Dostarczanie kart zgłoszenia – do 30 kwietnia 2015 r. 

3.  Finał (przegląd spektakli konkursowych, wyłonienie zwycięzców, przyznanie 

nagród) –3 czerwca 2015 r. 

 

6) Zasady i tryb Konkursu 

1) Podstawą zgłoszenia jest dostarczenie do dnia 30 kwietnia 2015 r. wypełnionej karty 

zgłoszenia z pieczątką instytucji zgłaszającej na adres: Gmina Milanówek, Referat 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią, ul. Spacerowa 4, 05-822 Milanówek.  

2) Każda grupa teatralna, licząca maksymalnie 18 osób, może zaprezentować tylko jedno 

przedstawienie. Czas montażu i demontażu scenografii nie może być dłuższy niż 5 min., 

natomiast czas występu nie powinien przekroczyć 15 minut. Organizator dopuszcza 

zwiększenie liczebności grupy, jednakże docelowo łączna liczba uczestników konkursu 

nie może przekroczyć 162 osób. 

3) 3 czerwca 2015 r. w sali widowiskowej Milanowskiego Centrum Kultury odbędzie się 

Finał Konkursu. O godzinach poszczególnych prezentacji Organizator poinformuje 

do dn. 31 maja 2015 r. na stronie internetowej www.milanowek.pl w zakładce projektu. 

Organizator zastrzega sobie prawo do ustalenia kolejności występów. 

4) Powołane jury oceni prezentacje i po krótkiej przerwie jeszcze tego samego dnia wyłoni 

zwycięzców. Pod uwagę brane będą przede wszystkim: dobór repertuaru (tematyka, 

oryginalność,  przekaz ekologiczny, jaki płynie z danego przedstawienia), reżyseria, gra 

aktorska, wykorzystanie scenografii, muzyki, światła i ruchu scenicznego. 

 

7) Nagrody 

W Konkursie przewidziano atrakcyjne nagrody rzeczowe dla 3 zwycięskich grup 

teatralnych, ich placówek i pozostałych uczestników. 
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8) Postanowienia końcowe 

1) Placówki zgłaszające zespoły do udziału oraz twórcy spektakli wyrażają zgodę 

na rejestrację spektakli lub ich fragmentów na współcześnie dostępne nośniki obrazów 

i dźwięków oraz na ich wykorzystanie przez Organizatorów - bez roszczeń finansowych 

z tym związanych. 

2) Podczas Konkursu Organizator w miarę swoich możliwości technicznych zapewnia: 

scenę, garderobę, oświetlenie i nagłośnienie. 

3) Koszty związane z przyjazdem oraz ewentualnym ubezpieczeniem zespołu, biorącego 

udział w Konkursie, ponosi instytucja zgłaszająca zespół. 

4) Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do ścisłego przestrzegania Regulaminu. 

5) Organizator zastrzega prawo do zmian w Regulaminie. 

6) Szczegółowe informacje dotyczące Konkursu można uzyskać w biurze Referatu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Zielenią w Urzędzie Miasta Milanówka oraz na stronie 

internetowej www.milanowek.pl. 

 

Organizator uprzejmie prosi zespoły teatralne oraz instruktorów o udział w prezentacjach 

przez cały czas trwania finału Konkursu. 

 

    Serdecznie zapraszamy! 

 

 

Burmistrz Miasta Milanówka 

  /-/ 

         Wiesława Kwiatkowska 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


