
REGULAMIN  

SZÓSTEJ EDYCJI KONKURSU 

MAŁYCH FORM TEATRALNYCH 

 

CHICHOT PEGAZA 

2015 

 

DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW  

 

Konkurs jest organizowany przez XXVIII Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół 

Budowlano-Drzewnych im. Bolesława Chrobrego w Poznaniu, ul. Raszyńska 48.  

 

I. Założenia konkursu  

 

1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów z gimnazjów Poznania i województwa 

wielkopolskiego. 

2. Konkurs jest realizowany na terenie Zespołu Szkół Budowlano-Drzewnych im. 

Bolesława Chrobrego w Poznaniu, ulica Raszyńska 48. 

3. Preferowane formy i czas trwania konkursowych przedstawień: fragmenty utworów 

dramatycznych, komedia, kabaret, scenka satyryczna, miniatura teatralna, teatralne 

adaptacje fragmentów prozy. Czas trwania – około 20 minut.  

 

 

II. Cele konkursu 

 

1. Zainteresowanie uczniów realizacją zadań teatralnych, tworzywa sztuki scenicznej, jej 

środków wyrazu.  

2. Doskonalenie umiejętności obserwacji, świadomego odbioru i oceny przedstawień 

teatralnych. 

3. Propagowanie działań artystycznych. 

4. Zapoznanie z twórczością różnych autorów. 



5. Humor i satyra jako komentarze do rzeczywistości – krytyka postaw negatywnych. 

6. Kształtowanie postaw kreatywnych, autoprezentacja.  

7. Ukazanie ról poznawczo-estetycznej i wychowawczej przedstawień teatralnych. 

8. Szerzenie kultury żywego słowa.  

 

III. Przebieg – kalendarium. 

 

X 2014 – ogłoszenie konkursu na stronie internetowej ZSB-D oraz rozesłanie informacji 

do szkół. 

do końca stycznia 2015 – zgłoszenie zespołów zainteresowanych udziałem w imprezie na 

załączonym formularzu. 

do końca lutego 2015 – organizatorzy potwierdzają zakwalifikowanie się zespołów. 

14 III 2015 – Finał – prezentacja spektakli przygotowanych przez 

zgłoszone zespoły. 

 

IV. Kryteria oceny 

 

1. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi podczas finału festiwalu – 14 III 2015. 

2. Oceny prezentacji dokonuje Jury złożone z przedstawicieli ZSB-D oraz 

profesjonalistów – znawców teatru. 

3. Laureaci-zespoły otrzymają nagrody, wszystkie zespoły – pamiątkowe dyplomy. 

4. Prezentacje będą oceniane pod kątem doboru repertuaru, interpretacji utworu, 

oryginalności i kultury słowa. 

 

 

Informacje  

Małgorzata Olejniczak, Piotr Derlatka.  

Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych im. Bolesława Chrobrego w Poznaniu  

ul. Raszyńska 48, 60-135 Poznań tel. 061 861 00 27, fax 061 861 0043, Tel. Kom. 501 055 719 

Wszelkie pytania można także kierować na adres elektroniczny: piotrderlatka@gmail.com 


