
Chorzelów, dn.16 marca 2015 r. 
 

 

 
                           Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu Gminy Mielec   
                z s. w Chorzelowie zaprasza uczniów Szkół Podstawowych z terenu 

Gminy  Mielec do wzięcia udziału w X Gminnym Konkursie p.n. „ TEATR 
JEDNEGO  WIERSZA”, który odbędzie się    w dniu 24 kwietnia 2015 r.  

    o godz.10.00    w Ośrodku Kultury   w Chorzelowie.  
              X edycja odbywać się będzie w Roku Polskiego Teatru.  
 
                    W grudniu 2014 r. Sejm RP ustanowił rok 2015 Rokiem Polskiego Teatru 

Publicznego  w związku 250. rocznicą powstania Teatru Narodowego  
    w Warszawie, czwartej najstarszej   sceny narodowej Europy, 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.  
                     

 
W załączeniu przesyłamy Regulamin Konkursu i kartę – zgłoszenie. 

 
ŻYCZĄC CIEKAWYCH POMYSŁÓW  I  SUKCESÓW  ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W 

KONKURSIE. 
    

          Z poważaniem 

         

 

 

 

 

S AMORZĄDOWY OŚ RODEK  

KULTU RY I  S PORTU  

GMINY MIELEC  

Z  S.  W CHORZELOWIE  
39-331 CHORZELÓW 307, tel. 58 414 83 

http://warszawa.gazeta.pl/warszawa/0,0.html


REGULAMIN X GMINNEGO KONKURSU 
p.n. „TEATR JEDNEGO WIERSZA” 

CHORZELÓW  2015  
 

    I.    Organizatorem X edycji konkursu jest Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu 
           Gminy Mielec  z s. w Chorzelowie. 
 

    II.    Konkurs obędzie się w dniu 24 kwietnia 2015 roku ( piątek) o godz. 10.00 
           w sali widowiskowej  Ośrodka Kultury  w Chorzelowie. 
 

III.       Celem konkursu jest popularyzacja poezji dziecięcej, dowolnego autora, 
           wykonywanej  w formie teatralnej. 
 

IV.      Uczestnikami konkursu są uczniowie Szkół Podstawowych z terenu Gminy 
            Mielec, którzy prezentować się będą w dwóch kategoriach wiekowych 

- młodsza kategoria wiekowa -   klasy I-III 
- starsza kategoria wiekowa   -   klasy IV-VI 

 

   V.    Recytator podczas swojego występu prezentuje jeden  wybrany tekst. 
          Podczas prezentacji recytator może być przebrany w kostium, posiadać maskę 
        lub dowolny rekwizyt teatralny, może swój występ upiększyć muzyką . 
         Tekst może być prezentowany przez więcej niż jedną osobę. 
 

VI.      Komisja artystyczna powołana przez organizatora oceniać będzie: 
          interpretację , kulturę słowa, formę prezentacji, dobór repertuaru do wieku 
          uczestnika, predyspozycje głosowe, ogólny wyraz artystyczny, zachowanie 
             sceniczne. 
 

VII.   Jury po wysłuchaniu wszystkich prezentacji przyzna w każdej kategorii wiekowej 
        nagrody  i wyróżnienia. 
 

VIII.   Zgłoszenia należy nadsyłać do dnia 20 kwietnia 2015r.  drogą elektroniczna 
           na adres: 
                            sokis_chorzelow@poczta.onet.eu   lub bozena.t@sokis.eu  
                                            /prosimy o dotrzymanie terminu zgłoszeń/ 
Informacje dodatkowe: 
              - Uczestnicy udzielają zezwolenia na rozpowszechnianie swojego wizerunku 
utrwalonego podczas konkursu za pomocą wszelkich technik fotograficznych i 
nagraniowych oraz na przetwarzanie swoich danych osobowych przez SOKiS Chorzelów 
          - Organizator zastrzega sobie prawo dokumentowania i późniejszego wykorzystania 
prezentacji przeglądowych( bez wypłacania honorariów) w mediach oraz realizacji nagrań i 
różnorodnych publikacji dokumentujących, promujących i popularyzujących Gminny 
Konkurs Teatru Jednego Wiersza  
      - Werdykt komisji artystycznej Konkursu zostanie podany do publicznej wiadomości na 
stronie internetowej organizatora oraz w mediach. 
 
 

mailto:sokis_chorzelow@poczta.onet.eu
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KARTA – ZGŁOSZENIE 

X GMINNY KONKURS „TEATR JEDNEGO WIERSZA” 
CHORZELÓW 2015 

 
1. Imię i nazwisko uczestnika 
 

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

1. Szkoła Podstawowa 
 

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

2. Kategoria wiekowa 
 

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

3. Tytuł wiersza 
 

                      ………………………………………………………………………… 
 

4. Imię i nazwisko opiekuna 
 

………………………………………………………………………………………… 
 

 
 
 
 

 


