
REGULAMIN
Podlaskiego Forum Teatrów Dzieci i Młodzieży Szkolnej Białystok 2017

SCENA DZIECIĘCA 
(przedszkola, szkoły podstawowe)

I. Organizatorzy:

1. Kuratorium Oświaty w Białymstoku
2. Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku

II. Cele:

1. Promocja dorobku artystycznego teatrów szkolnych.
2. Stwarzanie możliwości wymiany myśli i doświadczeń nauczycieli.
3. Wyzwalanie i upowszechnianie inicjatyw oraz twórczych poszukiwań w dziedzinie 

repertuaru, a także form wyrazu artystycznego.

III. Założenia programowo – organizacyjne:

1. W imprezie mogą uczestniczyć zespoły żywego planu prezentujące różne formy 
teatralne, np.:  
a) inscenizacje tekstów literackich,
b) małe formy dramatyczne,
c) teatry poezji i publicystyki,
d) widowiska słowno-muzyczne (niezależnie od konwencji np. historyczne, 

folklorystyczne itp.)
e) kabarety,
f) teatry piosenki i ruchu.

2. Przy doborze repertuaru i jego opracowaniu teatralnym (tworzenie scenariusza, 
scenografia, reżyseria, muzyka, ruch) należy kierować się zarówno wysokimi walorami 
artystycznymi i wychowawczymi utworów, jak i własną inwencją artystyczną oraz 
możliwościami wykonawczymi członków zespołu.

3. Scenografia widowiska nie może zawierać dużych elementów oraz takich, które 
wymagają specjalnych warunków technicznych do ich montowania i wykorzystania. 
Podkład muzyczny wyłącznie na płytach CD i pendrivie.

4. Czas trwania prezentowanego programu (spektaklu) nie może przekroczyć 30 minut. 
Do prezentacji zapraszamy grupy dziecięce, które będą oceniane w dwóch kategoriach: 
a) przedszkola, 
b) szkoły podstawowe.
O zakwalifikowaniu zespołu do określonej kategorii wiekowej decyduje wiek 
większości członków grupy.
Zespoły, które nie zastosują się do warunków regulaminu nie zostaną ocenione. 

5. Po zakończeniu prezentacji w każdej z kategorii wiekowej zapraszamy 
zainteresowanych instruktorów i opiekunów zespołów na spotkanie z jurorami.



6. Przeglądy konkursowe odbędą się w Młodzieżowym Domu Kultury w Białymstoku,
w dniach 26, 27 i 28 kwietnia 2017 roku.

7. Zgłoszenia zespołów do udziału w Forum Teatrów (wzór zgłoszenia w załączeniu) 
należy przesyłać do 31 marca 2017 roku (decyduje data wpływu) na adres:

Młodzieżowy Dom Kultury, 15-201 Białystok, ul. Warszawska 79A 

8. Harmonogram występów zespołów zgłoszonych do konkursu zostanie zamieszczony 
na stronie internetowej MDK (www.mdk.bialystok.pl) i przesłany drogą mailową 
instruktorom zespołów.

9. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród laureatom odbędzie się 29 kwietnia 2017 
roku. O miejscu rozstrzygnięcia konkursu poinformujemy w późniejszym terminie.

Dodatkowych informacji udzielają: Małgorzata Domalewska i Edyta Andruszewicz
 - tel. 85 732 79 49

http://www.mdk.bialystok.pl/
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