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DZIECIĘCA SCENA  w całkiem nowej formule !!! – 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 Łódź, łódka, łódeczka.
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.)

3. Kalendarium i forma Przeglądu:
W związku z zaistniałą sytuacją zmieniamy warunki i formę tegorocznego 
Przeglądu Dziecięca Scena:

 Zgłoszenia dzieci z zainteresowanych przeglądem „ Dziecięca Scena” 
placówek prosimy przesyłać  do końca września internetowo przez portal 
PM206 http://przedszkole206lodz.pl/zapisy-na-konferencje/ 

 Do tekstów i kompozycji użytych w utworach, opiekunowie grup oświadczają, 
że posiadają prawa autorskie i przekazują Organizatorom konkursu w celu 
popularyzacji efektów Przeglądu w postaci nagrań z koncertu finałowego.

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


 Zgłaszane spektakle lub piosenki należy zarejestrować i zapisać w ogólnie 
dostępnych formatach (MPG4, avi i muzyczne mpg3 )

 Nagrane spektakle na płytach DVD (2 szt.), należy dostarczyć do biura FSMD, 
Przedszkole Miejskie nr 206 w Łodzi do dnia 31 października 2020 r.

 Obrady Jury i rozstrzygnięcie Przeglądu odbędą się do 15 listopada.

 Wyróżnione zespoły i wykonawcy otrzymają status laureata, otrzymają 
nagrody i wezmą udział w koncercie podsumowującym XX edycję Festiwalu w 
Teatrze.

 O realizacji tego etapu poinformujemy w terminie późniejszym, zgodnie z 
obowiązującymi zaleceniami epidemicznymi.

4. Uwagi organizacyjne
 Opiekunowie grup zobowiązani są do czytania komunikatów organizacyjnych 

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

5. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania i nagrań i   
programów wykonawców w celu popularyzacji idei festiwalu na oficjalnej stronie 
festiwalu w mediach i na dostępnych  nośnikach obrazu i dźwięku. 

6. 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.

7. 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

8. Dodatkowe informacje udzielane będą w:
 Przedszkolu Miejskim Nr 206 w Łodzi (0-42)  672 70 89, pm206lodz@interia.pl

9. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów

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