
  
 
 
 

 

     PATRONAT 
Honorowy patronat:  

 
Marszałek  Województwa Kujawsko – Pomorskiego Piotr  Całbecki           
Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty Marek Gralik 
Prezydent Miasta Włocławek Marek Wojtkowski 

 
  

       ORGANIZATORZY  
II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika we Włocławku 
Teatr Impresaryjny im. Włodzimierza Gniazdowskiego we Włocławku 

CELE 

 stworzenie okazji do prezentacji dorobku artystycznego teatrów szkolnych; 

 popularyzowanie aktywności teatralnej wśród dzieci i młodzieży; 

 rozwijanie wrażliwości estetycznej i kultury żywego słowa; 

 wymiana doświadczeń. 

TERMINY 
24 marca 2017 r.   /piątek/ godz.1000 Teatr Impresaryjny im. Wł. Gniazdowskiego 

we Włocławku 
24 lutego 2017 r.   ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń i nagrań spektaklu  

lub jego fragmentu w postaci plików w formacie video 

UCZESTNICY  

 Przegląd adresowany jest do grup teatralnych działających w szkołach gimnazjalnych  
i ponadgimnazjalnych. 

 Uczestnicy konkursu prezentują dowolny spektakl teatralny.  

 Uczestnicy wykorzystują dowolną technikę teatralną oraz we własnym zakresie 
przygotowują elementy scenograficzne i kostiumy. 

 Grupa dysponuje czasem 10 minut na montaż i demontaż elementów scenicznych.

OGÓLNOPOLSKI PRZEGLĄD MAŁYCH FORM TEATRALNYCH  

MASKI ’2017 



 
 Organizatorzy zapewniają profesjonalną scenę i oświetlenie. 

 Spośród nadesłanych nagrań spektakli, jury wyłoni zespoły, które wezmą udział  
w zmaganiach konkursowych. O zakwalifikowaniu grupy opiekunowie zostaną 
poinformowani na adres podany w kwestionariuszu. 

 Zakwalifikowane zespoły pokrywają koszt przejazdu. 

JURY 
 Powoływane będzie przez organizatorów konkursu spośród osób 
profesjonalnie związanych z teatrem: aktorów, reżyserów i krytyków teatralnych. 

 

KRYTERIA OCENY 

 dobór repertuaru; 

 pomysł inscenizacyjny; 

 technika wykonania; 

 zastosowane środki wyrazu; 

 ogólne wrażenie artystyczne. 

KWESTIONARIUSZ 
Zgłoszenia udziału w przeglądzie na kwestionariuszu /załącznik/,  

wraz z nagraniem spektaklu lub próby przedstawienia należy przesłać  

do dnia 

24 lutego 2017 r.  
na adres: 

 
 
 
 

 

KOORDYNATOR KONKURSU 

 Marzena Skierska,     

II LO im. M. Kopernika we Włocławku 

tel. (054) 236 02 23, (054) 236 65 11, email: lo2.wloclawek@wp.pl 

 
 
 
 
 
 
 

 

II Liceum Ogólnokształcące 
im. M. Kopernika 

87-800 Włocławek, ul. Urocza 3 

z dopiskiem „MASKI” 
tel. (54) 236 02 23,  fax. (54) 236 74 02 



Kwestionariusz zgłoszenia 

OGÓLNOPOLSKI PRZEGLĄD MAŁYCH 
FORM TEATRALNYCH 

MASKI‘2017 
 
 

NAZWA I ADRES SZKOŁY 

 

OPIEKUN  ZESPOŁU 
a) imię i nazwisko 

b) telefon kontaktowy 

c) e-mail 
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TYTUŁ PREZENTACJI 
 

PROBLEMATYKA SPEKTAKLU 
 

LICZBA 
a) aktorów 

b) opiekunów 

 
 
 
 
 
................................................................................................................. 
 
 
 
 
 
 
................................................................................................................. 

INFORMACJE O ZESPOLE  

/działalność, zrealizowane spektakle, 
festiwale, nagrody/ 

 

POTRZEBY TECHNICZNE 

 

PODPIS ZGŁASZAJĄCEGO 

I PIECZĘĆ SZKOŁY 

 


