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DZIECIĘCA SCENA – regulamin przeglądu 

1. Przegląd małych form scenicznych jest okazją do: 

• Prezentacji dorobku małych artystów; rozbudzania wyobraźni i twórczej postawy dziecka, 

poszukiwania różnorodnych rozwiązań artystycznych, doskonalenia warsztatu i wymiany 

doświadczeń nauczycieli - instruktorów 

• Festiwalowe hasło brzmi ŚWI(a)T. 

Tekst programowy (dotyczy małej formy scenicznej):  

„Oto tegoroczne zadanie teatralne ! 

Zrealizuj swoje przedstawienie używając wybranych z poniższej listy środków wyrazu. Pomyśl o 

tym zarówno w kontekście tworzenia postaci jak i dekoracji. Pamiętaj, że nie muszą być 

nadmiernie rozbudowane. Liczy się prostota i pomysł! 

Techniki można łączyć, ale jedna musi być wiodąca.  

1. Cienie z papieru lub tektury 

2. Codzienne przedmioty (może drugie życie przedmiotów codziennego użytku) 

3. Kolor i jego odcienie  

4. Metalowy recycling 

5. Sznury, sznurki, a szmaty, szmatki  

6. Czarno – biało 

7. Papierowy świat 

W zgłoszeniu zespołu i spektaklu umieść wybrane przez nas środki artystycznego wyrazu. 

 

2. Uczestnicy.  

• Konkurs skierowany jest do wszystkich dzieci w wieku do lat 10  

• Zostanie przeprowadzony w dwóch grupach wiekowych: 

− przedszkola 

− szkoły podstawowe 

• Przegląd odbywać się będzie w kategoriach: 

− Krótkie spektakle, małe formy sceniczne, związane tematycznie z hasłem przewodnim 

festiwalu i na podstawie tekstu programowego (czas max. do 10 minut), występuje do 15 

osób 

− Piosenka dziecięca (solista lub zespół do 8 osób, w czasie przesłuchania wykonawcy może 

towarzyszyć akompaniament nagrany na kasetę lub wykonywany na żywo) 

3. Kalendarium: 

• Zgłoszenia dzieci z zainteresowanych placówek prosimy przesyłać  do 30 MARCA  2019r. 

internetowo przez portal PM206 http://przedszkole206lodz.pl/zapisy-na-konferencje/  

 

Część – TEATRALNA -przesłuchania konkursowe odbywać się będą 26 kwietnia 2019r.    

na terenie  

Klub Osiedlowy KUBUS ul. Gorkiego 63 

Część - MUZYCZNA -przesłuchania konkursowe odbywać się będą 26 kwietnia 2019r.    

na terenie  

Centrum Zajęć Pozaszkolnych Nr 1 Łódź ul. Zawiszy Czarnego 39 

 

4. Nagrody 

• Dzieci uczestniczące w przeglądzie otrzymują dyplomy i drobne upominki 

http://przedszkole206lodz.pl/zapisy-na-konferencje/


• Wyróżnione zespoły i wykonawcy otrzymają status laureata i wezmą udział w koncercie 

podsumowującym XIX edycję Festiwalu w Teatrze „Pinokio” 18 czerwcu 2019r. (termin próby 

zostanie podany po ogłoszeniu laureatów) 

5. Uwagi organizacyjne 

• Opiekunowie grup zobowiązani są do czytania komunikatów organizacyjnych publikowanych  

w zakładce Dziecięca Scena na stronie internetowej www.festiwalsztukimalegodziecka.pl 

• Scenografia dopuszczona minimalistyczna w formie wolnostojącej (bez elementów do 

przypinania, przyczepiania i naklejania)  

• Prosimy o przygotowanie podkładów muzycznych przynajmniej na dwóch różnych nośnikach  

i w dwu różnych formatach. 

• Prosimy o przygotowanie dzieci do występów bez mikrofonów. 

• Instytucje lub osoby fizyczne delegujące uczestników na festiwal z poza terenu Łodzi, ponoszą 

całkowite koszty ich dojazdu i pobytu jak również zapewniają im ubezpieczenie. 

• Zespoły i wykonawcy otrzymujący status laureatów zobowiązani są do udziału w koncercie 

podsumowującym aktualną edycję festiwalu a instruktorzy do udziału w omówieniach spektakli, 

które odbywają się w ramach podsumowania przeglądu. 

 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania i nagrywania  programów 

wykonawców w celu popularyzacji idei festiwalu na oficjalnej stronie festiwalu w mediach i na 

dostępnych  nośnikach obrazu i dźwięku.  

7. Instytucje zgłaszające zespoły do udziału w przeglądzie oraz twórcy przedstawień wyrażają zgodę na 

rejestrację na współcześnie dostępne nośniki oraz na ich wykorzystanie przez organizatora – bez 

roszczeń finansowych z tym związanych. 

8. Instytucje zgłaszające zespoły zobowiązane są do posiadania zgody rodziców/ prawnych opiekunów 

na publikowanie zdjęć i filmów z wizerunkiem uczestników festiwalu w celu promocji imprezy oraz 

instytucji zgłaszającej. 

9. Ocena prezentacji scenicznych 

Jury w swojej ocenie kierować się będzie następującymi kryteriami: 

• Zabawa dzieci, radość z przygotowanej prezentacji, spontaniczność i współtworzenie 

• Nowatorstwo, ciekawe rozwiązania sceniczne adekwatne do wieku wykonawców 

• Dobór repertuaru pod kątem możliwości i wieku wykonawcy oraz jego spójność z tematem 

festiwalu – prosimy  o niepowielanie uroczystości okazjonalnych 

• Właściwy dobór scenicznych środków wyrazu.  

• Odpowiedni dobór oszczędność scenografii (szacunek dla przestrzeni) 

• Ogólny wyraz artystyczny 

10. Dodatkowe informacje udzielane będą w: 

 Przedszkolu Miejskim Nr 206 w Łodzi (0-42)  672 70 89, pm206lodz@interia.pl 

11. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów 

http://www.festiwalsztukimalegodziecka.pl/
mailto:pm206lodz@interia.pl

