
                                        Regulamin Konkursu Profilaktycznego 
 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
 i Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu Gminy Mielec z siedzibą w Chorzelowie  

organizuje 

IV Gminny Konkurs Teatrów Profilaktycznych 
pod patronatem Wójta Gminy Mielec. 

 

Gminny Konkurs Teatrów Profilaktycznych inauguruje obchody  
Roku Polskiego Teatru Publicznego w Gminie Mielec. 

W grudniu 2014 r. Sejm ustanowił rok 2015 Rokiem Polskiego Teatru Publicznego w związku 
z 250. rocznicą powstania Teatru Narodowego w Warszawie, tym samym ustanowienia w 
Polsce instytucji teatru publicznego. Powołanie Teatru Narodowego w 1765 roku stało się 
jednym z fundamentalnych wydarzeń, ustanawiających system opieki państwa nad 
powszechnie dostępną kulturą.  
 
Konkurs odbędzie się 27 marca 2015r. (piątek ). W Ośrodku Kultury w Chorzelowie. 
Teatr należy zgłosić  do dnia 23 marca 2015 r. drogą elektroniczną: 
sokis_chorzelow@poczta.onet.eu  lub bozena.t@sokis.eu   
 
Cele konkursu.      
1.Promocja zdrowego stylu życia, trzeźwości i abstynencji przez upowszechnianie wzorów 
  i postaw prozdrowotnych. 
2.   Zaangażowanie dzieci  i młodzieży do działań profilaktycznych. 
3. Inspirowanie kreatywności dzieci i młodzieży w procesie zdobywania różnorodnych 
      umiejętności życiowych. 
4. Inspirowanie dzieci i młodzieży do działań teatralnych i literackich 
5.   Zaangażowanie rodziców w działania profilaktyczne. 
6.Zmobilizowanie młodzieży do poszerzenia wiedzy na temat szkodliwości używania tytoniu 
     (w tym bierne i czynne palenia), picia alkoholu i używania narkotyków i dopalaczy 
7. Promowanie wśród młodzieży zachowań korzystnych dla zdrowia z wykorzystaniem form 
      teatralnych 
 
Uczestnicy: 
uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Mielec w trzech grupach 
wiekowych: 
klasy I-III 
klasy V-VI 
młodzież gimnazjalna 
 
Zakres tematyczny przeglądu: 
Profilaktyka uzależnień w wymiarze: 
- rzeczywiste informacje dotyczące uzależnienia od nikotyny, alkoholu i narkotyków 
- szkodliwość biernego i czynnego palenia papierosów 
-szkodliwość używania alkoholu i narkotyków, dopalaczy 
- promowanie odpowiedzialnych postaw i sposobów ustrzeżenia się przed uzależnieniem 
-kształtowanie prawidłowych, zdrowych postaw i odpowiedzialności za zdrowie swoje 
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i swoich bliskich. 
Scenariusze powinny w swojej treści budować optymizm i wiarę w możliwość uniknięcia 
uzależnienia się poprzez świadomy wybór postaw sprzyjających zdrowiu 
 
Założenia 
1. Uczniowie przygotowują autorskie scenariusze  teatralne o tematyce zgodnej z celami 
     konkursu 
2. Dopuszczalne jest korzystanie z gotowych scenariuszy, bądź ich adaptacji, przy czym 
     należy podać autora oraz tytuł gotowego/adaptowanego scenariusza. 
3.Grupa przygotowuje inscenizację w formie spektaklu teatralnego ( montaże słowne bądź  
    słowno- muzyczne nie będą  oceniane) 
4. Forma artystyczna – dowolna (spektakl, przedstawienie, teatr cieni, psychodrama, 
      pantomima, musical, dialog, monolog). 
5. Przygotowany spektakl powinien  promować pozytywne wartości, a nie jedynie skupiać 
      się na pokazaniu złych zachowań. Scenariusz powinien zawierać zagrożenia w zakresie 
      nikotynizmu, alkoholizmu, narkomanii , dopalaczy oraz propozycje form zapobiegania. 
6. Czas trwania spektaklu – maksymalnie 20 min. 
7. Grupa teatralna nie może liczyć więcej niż 10 osób. 
8. Scenografia, kostiumy i inne rekwizyty – dowolnie przygotowane we własnym zakresie. 
 
Zasady uczestnictwa: 
Po eliminacjach szkolnych należy zgłosić: 
- Szkoły Podstawowe jeden teatr 
- Gimnazja dwa teatry 
Do Konkursu Gminnego należy podać: 
- tytuł spektaklu 
- ilość osób 
- czas trwania 
- potrzeby techniczne 
- imię i nazwisko opiekuna 
 
Kryteria oceny inscenizacji: 
- walory profilaktyczne inscenizacji 0-5 pkt. 
- zgodność treści z zakresem tematycznym regulaminu 0-5 pkt. 
- sposoby przekazania treści, forma i pomysłowość 0-5 pkt. 
- walory artystyczne 0-5 pkt. 
 
Ocena i nagrody: 
Komisja artystyczna powołana przez organizatora oceniać będzie: 
a/ interpretacje, kulturę słowa, formę prezentacji, dobór repertuaru, ogólny wyraz 
artystyczny 
b/ w każdej kategorii wykonawczej i wiekowej zostaną przyznane nagrody i wyróżnienia. 
 

ŻYCZĄC CIEKAWYCH I NOWATORSKICH POMYSŁÓW  
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE. 

 
 


