
         

 

 

 

 

 

 

III  WODZISŁAWSKI FESTIWAL 

 TEATRÓW SZKOLNYCH 

W JĘZYKU ANGIELSKIM 
 

ORGANIZATOR: 
 

 SZKOŁA PODSTAWOWA 

NR 1 W WODZISŁAWIU 

ŚL. tel i fax: (32) 4530144 
          

 MIEJSCE PRZEGLĄDU:  

 

  SZKOŁA PODSTAWOWANR 1  

W WODZISŁAWIU ŚL. 44-300,  

UL. WAŁOWA 5, tel i fax: (32) 4530144 
          
 

TERMIN PRZEGLĄDU: 

 

7 marca 2018 r. godz. 10.00 
 



WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE: 

 
1. W przeglądzie uczestniczą zespoły szkół podstawowych oraz  klas 

gimnazjalnych wraz z opiekunami.  

2. Uczestnictwo w festiwalu jest bezpłatne. 

3. Tematyka prezentowanego przedstawienia może być dowolna. 

4. Czas prezentacji nie może przekroczyć 20 min 

5. Maksymalnie dwa zespoły mogą prezentować tę samo przedstawienie. 

Decyduje kolejność zgłoszeń.  

6. Uczestnicy przygotowują samodzielnie elementy dekoracyjne niezbędne do 

prezentacji.  

7. Uczestnicy podczas wystąpień mają do dyspozycji max.3 mikrofony. 

8. Koszt przewozu uczestników i dekoracji pokrywają sami uczestnicy. 

9. Uczestnicy Festiwalu mają obowiązek stawić się na miejscu na 30 min. przed 

godziną rozpoczęcia imprezy. 

10. Każdy opiekun otrzyma dyplom potwierdzający uczestnictwo w Festiwalu. 

11. Laureaci Przeglądu otrzymają dyplom uznania i nagrody ufundowane przez 

Szkołę Języków Obcych PASCAL CONNECT (darmowe zajęcia teatralne z 

native speakerem w swojej szkole) oraz wydawnictwo PEARSON LONGMAN 

(nagrody książkowe) 

12. Kolejność prezentacji będzie ustalona po pisemnym potwierdzeniu 

zgłoszenia, w którym muszą być zawarte następujące informacje: 

a) tytuł przedstawienia, 

b) liczba uczestników występujących na scenie, wiek uczniów i typ szkoły, imię  

i nazwisko opiekuna,  

c) rodzaj przenośnej dekoracji przygotowanej przez uczestników,  

d) zapotrzebowanie na elementy scenografii (np. liczba krzeseł, stół itp.), które 

mogą być zapewnione przez organizatora, 

e) krótkie przemówienie wstępne przed prezentacją scenki, które będzie 

przeczytane przez prowadzącego Festiwal. 

f) Czas przygotowania scenografii nie może przekroczyć 5 min. 

13.Termin zgłaszania potwierdzenia udziału (wraz z powyższą informacją) 

upływa 28 lutego 2018 roku Zgłoszenia należy przesłać do faxem pod nr szkoły 

lub do p.Izabeli Piątkowskiej (mail: izabela.piatkowska@pascalschool.com  tel. 

693432191) 

14. Każda szkoła może zgłosić maksymalnie 3 zespoły. 



15. Jury ogłosi wyniki po obradach, bezpośrednio po zakończeniu prezentacji 

ostatniego spektaklu i po podliczeniu punktów. 

16. W przypadku rezygnacji opiekun zespołu ma obowiązek powiadomić          

p. Izabelę Piątkowską (nie później niż 3 dni przed terminem konkursu).  

17. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany terminu Festiwalu.           

W takim przypadku uczestnicy zostaną powiadomieni o ewentualnej zmianie nie 

później niż na 2 tygodnie przed planowanym terminem. 

18. Organizatorzy umożliwią również dostęp do sceny w celu generalnej próby 

– po podaniu proponowanego terminu 

19. Organizatorzy mają do dyspozycji 100 miejsc siedzących na widowni,           

z których część będzie zarezerwowana dla szkół występujących, a pozostałe 

miejsca mogą być rezerwowane przez uczniów / szkoły, które nie biorą 

czynnego udziału w Festiwalu. Rezerwacji należy dokonywać u p. Izabeli 

Piątkowskiej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(pieczęć szkoły) 

 
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO KONKURSU ‘WODZISŁAWSKI FESTIWAL 

TEATRÓW SZKOLNYCH 

W JĘZYKU ANGIELSKIM’ 

 

Nazwa instytucji zgłaszającej zespół  

 

Adres i telefon  

 

Imię i nazwisko opiekuna zespołu 

(adres e-mail) 

 

Tytuł  prezentowanej scenki  

Autor sztuki  

Autor scenariusza  

Reżyseria  

Czas trwania spektaklu (czas 

potrzebny na przygotowanie 

scenografii) 

 

Liczba uczestników występujących na 

scenie,  

 

 

 

Wiek wykonawców (klasa)  

Czas trwania spektaklu  

 

rodzaj przenośnej dekoracji 

przygotowanej przez uczestników 

 

 

zapotrzebowanie na elementy 

scenografii (np. liczba krzeseł, stół 

itp.), które mogą być zapewnione 

przez organizatora 

 

 

 

 

 

 

Wszelkie pytania należy kierować do p. Izabeli Piątkowskiej 

(tel. 693432191,  mail: izabela.piatkowska@pascalschool.com) 


