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6. POWIATOWY TURNIEJ TEATRALNY 

25 marca 2021 r. – godz. 10:00 - http://liceumslawno.com/teatr 

 

Szanowni Teatralnicy Szkół Powiatu Sławieńskiego! 

25 marca 2021 r. odbędzie się 6. Powiatowy Turniej Teatralny, autorski, ponadregionalny 
i wielopokoleniowy Turniej, który w I Liceum Ogólnokształcącym w Sławnie ma ponad 
czterdziestoletnią tradycję. Nie chcemy, by kolejny raz życie w cieniu epidemii COVID-19 pozbawiło 
społeczność Powiatu Sławieńskiego tego wyjątkowego święta amatorskiego, szkolnego teatru, stąd 
nowa formuła – online (tak właśnie!).  

Niniejszy regulamin został opracowany w trosce o bezpieczeństwo uczestników. Nie przewidujemy 
prezentacji w szkole, bez widowni nie ma to sensu. Nie chcemy także prorokować jak będzie wyglądał 
świat w marcu 2021 roku. Zakładamy, że całe zdarzenie odbędzie się w Internecie. Jak to sobie 
wyobrażamy? Przeczytajcie niżej. 

Organizatorzy 
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REGULAMIN  

 

I. Cele turnieju. 

1. Popularyzacja twórczości teatralnej wśród młodzieży. 

2. Kształtowanie i rozwój zainteresowań literaturą, teatrem, wprowadzenie uczniów 
w zagadnienia kultury polskiej i światowej. 

3. Kształtowanie krytycznej postawy w odbiorze sztuki i  świadomego uczestnictwa 
w życiu kulturalnym. 

4. Promocja sztuki dramaturgicznej, inspirowanie twórczości dziecięcej i młodzieżowej  
w obrębie dramatu. 

5. Wyzwolenie twórczej aktywności, pomysłowości i oryginalności, pobudzanie 
wyobraźni i poczucia estetyki, umiejętności twórczego rozwiązywania problemów. 

6. Rozwijanie zainteresowań literaturą, kształtowanie kompetencji czytelniczych, 
poszerzenie wiedzy o teatrze i dramacie. 

7. Konfrontacja i ocena dorobku artystycznego teatru szkolnego oraz stworzenie 
możliwości wymiany doświadczeń jego animatorom. 

 

 

II. Forma. 

1. Zamiast dwóch imprez, 6. Powiatowego Turnieju Teatralnego -  w kategorii szkól 
ponadpodstawowych i 4. Powiatowego Turnieju Miniatur Teatralnych – w kategorii 
szkół podstawowych, odbędzie się jedna – 6. Powiatowy Turniej Teatralny. 

1. Prezentacje monodramów i/lub spektakli będą odbywały się w Internecie.  

2. Funkcję portalu będzie pełniła strona http://liceumslawno.com/teatr.  

3. Uczestnicy wybierają dyscypliny artystyczne, w których chcą wziąć udział (mogą 

wybrać dowolną liczbę zdarzeń): 

1) Konkurs Teatrów Jednego Aktora. 
Monodram– aktor sam na scenie  – forma sceniczna łącząca słowo, ruch, gest, 
wykorzystująca rekwizyt. Inscenizacja wiersza, połączenie słowa z animacją lalki, 
obrazek sceniczny…  Zakłada się, że tę formę  można zrealizować pracując zdalnie. 
Adresatem mogą być pary instruktor-uczeń, ale także uczniowie indywidualiści, 
którzy będą chcieli samodzielnie zrealizować spektakl. 

2) Konkurs dramaturgiczny (literacki).  
Przedmiotem konkursu jest dramat o dowolnej tematyce współczesnej, nigdzie 
dotąd niepublikowany i nienagradzany, będący oryginalnym dziełem autora. 
Zasady uczestnictwa zredagowano w osobnym paragrafie. 

3) Konkurs widowisk teatralnych. 
Zostawiamy możliwość realizacji spektakli w dotychczasowej formie. To dla tych, 
którzy w zeszłym roku przygotowali z młodzieżą widowiska na turniej i nie mogli 
ich zaprezentować z powodu odwołania turnieju. Być może pojawią się 
okoliczności, żeby spektakl zarejestrować i pokazać na 6 Powiatowym Turnieju 
Teatralnym. 

4. Okres, w którym filmowe nagrania monodramów i widowisk teatralnych w Internecie  
będą dostępne zostanie ograniczony zgodnie z życzeniami uczestników.  

 

http://liceumslawno.com/teatr
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III. Zasady uczestnictwa w turnieju teatralnym . 

1. Uczestnicy turnieju występują w dwóch kategoriach:  
- młodzieży szkół podstawowych, czas prezentacji do 12 minut; 
- młodzieży szkół ponadpodstawowych; czas prezentacji do 40 minut. 

2. Dobór repertuaru i jego opracowanie teatralne powinny posiadać walory artystyczne. 
Należy wybierać do prezentacji utwory o cenionej wartości dramatycznej, literackiej, 
teatralnej. Spektakl może być również inscenizacją tzw. „tekstów własnych”. Wybór 
repertuaru musi zyskać akceptację nauczycieli polonistów w danej szkole. 

3. W Turnieju mogą uczestniczyć aktorzy/zespoły uprawiający/uprawiające różnorodne 
konwencje teatralne: teatry jednego aktora, teatry dramatyczne, teatry poezji, teatry 
ruchu, teatry tańca, teatry plastyczne.  

4. Do udziału w konkursie należy zgłaszać widowiska teatralne, nie zaś programy 
tematyczne i okazjonalne zrealizowane przy użyciu środków teatralnych.  

5. Uczniowie przystępujący do konkursu przekazują dyrektorowi szkoły macierzystej 
pisemną zgodę rodziców/ opiekunów prawnych na udział w 6. Powiatowym Turnieju 
Teatralnym organizowanym przez Zespół Szkół w Sławnie im. Jana Henryka 
Dąbrowskiego oraz akceptację zapisów niniejszego Regulaminu (załącznik 2). 

6. Podpisany scan zgłoszenia do konkursu (załącznik nr 1) i zgody rodziców/opiekunów 
prawnych (załącznik nr 2 lub załącznik nr 3),  należy nadsyłać do dnia 1 marca 2021 r. 
na elektroniczny adres Zespołu Szkół w Sławnie, ul. Cieszkowskiego 4, 76-100 Sławno 
licslawno@poczta.onet.pl  Kartę zgłoszenia (a także pytania, uwagi) można również 
przesyłać na adres koordynatora imprezy: Jarosława Strześniewskiego 
jaroslaw.strzesniewski@liceumslawno.com 

7. Przystąpienie do turnieju jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie 
danych osobowych na potrzeby organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz 
akceptacją niniejszego Regulaminu przez ucznia, jego rodziców (opiekunów 
prawnych), opiekunów z ramienia szkoły. 

IV. Zasady uczestnictwa w konkursie dramatycznym. 

1. Przedmiotem konkursu jest sztuka teatralna o dowolnej tematyce, nigdzie dotąd 

niepublikowana i nienagradzana, będąca oryginalnym dziełem autora. 

2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.  

3. Praca (napisana czcionką Times New Roman, Calibri, rozmiar czcionki 12), powinna 

liczyć maksymalnie 10 stron w przypadku uczniów szkół podstawowych oraz 

maksymalnie 20 stron w przypadku uczniów szkół ponadpodstawowych. 

4. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac. 

5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania nagrodzonych dramatów bez 

zgody autorów. 

 

V. Kryteria oceny zdarzeń teatralnych. 

Oceny prezentacji spektakli dokonuje jury powołane przez organizatorów, uwzględniając 
następujące kryteria:  

1. dobór repertuaru do możliwości wykonawców,  

2. interpretację utworu,  

3. kulturę słowa, 

4. celowość użycia kostiumów, scenografii, muzyki, 

mailto:licslawno@poczta.onet.pl
mailto:jaroslaw.strzesniewski@liceumslawno.com
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5. grę aktorską uczniów, 

6. scenariusz i reżyserię, 

7. ogólny wyraz artystyczny. 

 

VI. Jury. 

1. Honorowym Przewodniczącym Jury jest Starosta Sławieński. 

2. Jury powoła dyrektor Zespołu Szkół w Sławnie. 

3. Obrady jury będą odbywały się w Internecie, na platformie Microsoft Teams. 

4. W składzie jury znajdzie się przynajmniej jedna osoba – instruktor teatralny 

o uznanym dorobku artystycznym. 

5. Z obrad jury sporządza się protokół. 

6. Protokół zostanie opublikowany na stronach internetowych 

http://liceumslawno.com/teatr oraz http://liceumslawno.com 

VII. Nagrody. 

Jury przyzna nagrody główne oraz wyróżnienia w kategoriach młodzieży szkół podstawowych i 
ponadpodstawowych w trzech dyscyplinach: 

1. Konkurs Teatrów Jednego Aktora (Nagroda Starosty Sławieńskiego) 

2. Konkurs dramaturgiczny (Nagroda Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty) 

3. Konkurs widowisk teatralnych (Nagroda Dyrektora Zespołu Szkół w Sławnie im. Jana 

Henryka Dąbrowskiego). 

Nagrody główne - Nagroda Starosty Sławieńskiego, Nagroda Zachodniopomorskiego 
Kuratora Oświaty,  Nagroda Dyrektora Zespołu Szkół w Sławnie im. Jana Henryka 
Dąbrowskiego- przyznawane są kolegialnie przez jury. 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad w przydzielaniu nagród w zależności 
od zgłoszeń uczestników do poszczególnych dyscyplin/kategorii lub z powodu innych 
okoliczności, w tym wynikających z zagrożenia epidemicznego. 

 

VIII. Inne ustalenia. 

1. Termin: 25 marca (czwartek) 2021 r., godz. rozpoczęcia turnieju -  10:00. 

2. Organizatorzy planują spotkanie online uczestników i jurorów – teatralną biesiadę 

na jednej z powszechnie dostępnych platform cyfrowych. 

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do podania do publicznej wiadomości danych 

osób nagrodzonych. 

4. Organizatorzy zastrzega sobie prawo do bezterminowego i nieodpłatnego 

wykorzystania zdjęć i fragmentów nagrań video z prezentacji form teatralnych 

prezentowanych podczas turnieju, m.in. poprzez zamieszczenie ich w Internecie 

na stronach http://liceumslawno.com oraz http://liceumslawno.com/teatr, 

a także opublikowanie imion i nazwisk laureatów w materiałach promocyjnych 

związanych z turniejem. 

5. Kwestie nienormowane niniejszym regulaminem, a dotyczące konkursu, rozstrzyga 

zawsze Organizator. 

 

 

http://liceumslawno.com/teatr
http://liceumslawno.com/teatr
http://liceumslawno.com/
http://liceumslawno.com/teatr
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IX. Administrowanie danymi: 

˗ Administratorem danych osobowych uczestników konkursu i ich opiekunów jest Zespół  Szkół  

w Sławnie im. J.H. Dąbrowskiego z siedzibą w Sławnie, ul. Cieszkowskiego 4, kod pocztowy: 

76-100 Sławno, adres e-mail: licslawno@poczta.onet.pl , tel. 59 810 76 62 

˗ Kontakt do inspektora ochrony danych w Zespole  Szkół  w  Sławnie im. J.H. Dąbrowskiego - adres  

e-mail: iodo@powiatslawno.pl 

˗ Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia VI Powiatowego Turnieju Teatralnego 

oraz wyłonienia jego laureatów według niniejszego regulaminu, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

˗ Dane osobowe będą przechowywane przez okres roku kalendarzowego, licząc od dnia 

1 marca 2021 r. 

˗ Rodzicom/opiekunom prawnym lub pełnoletnim uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi 

do organu nadzorczego, gdy uznają, iż przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

˗ Dane udostępnione nie będą podlegały profilowaniu. 

˗ Dane nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

˗ Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych, do ich poprawiania oraz żądania 

zaprzestania ich przetwarzania. Żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych jest 

jednoznaczne z rezygnacją z udziału w konkursie i skreśleniem z listy uczestników. 

 

mailto:licslawno@poczta.onet.pl
mailto:iodo@powiatslawno.pl

