
Regulamin

XXXV

Wojewódzkiego

Turnieju Teatralnego

NIEBIESKICH TARCZ

Organizatorzy: MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY W SOPOCIE
STOWARZYSZENIE INICJATYW TWÓRCZYCH „PRZYSTAŃ” W SOPOCIE

CELE TURNIEJU TETRALNEGO:

1. Konfrontacja i ocena dorobku artystycznego teatru szkolnego oraz stworzenie 
możliwości wymiany doświadczeń jego animatorom.

2. Wyzwalanie i upowszechnianie inicjatyw twórczych i poszukiwań w dziedzinie 
repertuaru oraz form wyrazu artystycznego

3. Kształtowanie i rozwijanie zainteresowań teatralnych wśród dzieci i młodzieży szkół 
podstawowych.

ZAŁOZENIA PROGRAMOWE:

1. W  Turnieju  mogą  uczestniczyć  zespoły  uprawiające  różnorodne  konwencje
teatralne:  /teatry  żywego  planu:  teatry  dramatyczne,  teatry  poezji,  teatry  ruchu,
teatry tańca, teatry plastyczne: teatr lalkowy, teatr przedmiotu, kabarety/.

2. Dobór repertuaru i jego opracowanie teatralne winny posiadać wysokie walory 
artystyczne i wychowawcze.

3. Oprawa  plastyczna  widowiska  nie  powinna  zawierać  zbyt  dużych  elementów
scenograficznych  oraz  takich,  które  wymagają  specjalnych  warunków  do  ich
montowania i wykorzystania.

4. Czas trwania spektaklu nie może przekroczyć 25 minut.
5. Liczba uczestników w zespole nie może przekroczyć 20 osób.

6. Do udziału w konkursie należy zgłaszać widowiska teatralne - nie zaś programy 
tematyczne i okazjonalne zrealizowane przy użyciu środków teatralnych.
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ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE:

1. W Turnieju  mogą  wziąć  udział  zespoły  teatralne  niezależnie  od  instytucji,  która  je
finansuje  /placówki  wychowania  pozaszkolnego,  szkoły,  domy  kultury,  fundacje,
stowarzyszenia/.

2. Uczestnikami zespołów winni być uczniowie szkół podstawowych 
3. Wojewódzki Turniej Teatralny „Niebieskich Tarcz” przebiega w trzech etapach:

a/   Etap gminny
b/  Etap  rejonowy /na  terenie  powiatów  w  6  regionach  województwa  
pomorskiego
c/    Etap wojewódzki

4. Kwalifikowanie zespołów do uczestnictwa w finale wojewódzkim Turnieju Teatralnego
„Niebieskich Tarcz” odbywa się drogą eliminacji gminnych i rejonowych.

ETAP PRZEGLĄDÓW GMINNYCH i REJONOWYCH:

1. Termin eliminacji gminnych i rejonowych oraz termin nadsyłania kart zgłoszeń do
tychże eliminacji ustala organizator odpowiedzialny za przeprowadzenie eliminacji.
Przeglądy  rejonowe winny  zostać  przeprowadzone:  do  dnia  10  maja  2019r  w 6
rejonach:

Rejon  1  –  Młodzieżowy  Dom  Kultury  w  Sopocie –  dla  Gdyni,  Sopotu,  Gdańska,
Tczewa,  Pruszcza  Gd.,  Eliminacje  Rejonu  1  ze  względu  na  realizowany  w  drugiej
połowie maja finał wojewódzki Konkursu Recytatorskiego Poezji Polskiej – odbywają
się w terminie późniejszym.
Rejon 2 – Powiatowy Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Wejherowie
– dla powiatów: Wejherowo i Puck,

Rejon 3 – Słupski Ośrodek Kultury. Teatr RONDO – dla powiatów: Słupsk, 
Lębork.

Rejon 4 – Malborskie Centrum Kultury i Edukacji– dla powiatów: Nowy Dwór
Gdański, Kwidzyn Malbork

Rejon 5 – Gminny Ośrodek Kultury w Parchowie – dla powiatów: Bytów, 
Kartuzy, Kościerzyna,

Rejon 6 – Starogardzkie Centrum Kultury – dla powiatów: Starogard Gd., 
Człuchów, Brusy.

1. Szkoły i placówki winny zgłaszać do rejonu zespoły wg wzoru karty 
zgłoszenia /w załączeniu/.

2. Terminy  przeglądów  rejonowych  ustalają  organizatorzy,  o  czym  informują
zainteresowane placówki oraz koordynatora wojewódzkiego /MDK Sopot – Krystyna
Cyberska/.

3. Do rejonowych komisji artystycznych należy zaprosić specjalistów z dziedziny teatru 
związanych z ruchem amatorskim oraz pedagogów – animatorów ruchu teatralnego.

4. Organizatorzy  przeglądów  rejonowych  prześlą  do  MDK  w  Sopocie  zgłoszenia
zespołów  zakwalifikowanych  do  etapu  wojewódzkiego  w  terminie
nieprzekraczalnym do dnia  15 maja 2019r. Z każdego rejonu komisja  artystyczna
może wytypować maksymalnie po dwa zespoły. Rejon 1 z uwagi na zasięg oraz ilość
placówek – 3 do 4 zespołów.

Organizator  przeglądu  rejonowego  zobowiązany  jest  do  przesłania  następującego



kompletu dokumentów: karty uczestnictwa zespołów wytypowanych do udziału w
przeglądzie  wojewódzkim  oraz  decyzję  komisji  artystycznej  /odpis  protokołu/  do
organizatora wojewódzkiego tj. na adres:

Młodzieżowy Dom Kultury w Sopocie - Aleja Niepodległości 763 - 81-838 
Sopot /Krystyna Cyberska/ 58 551- 41- 31, kom. 516 43 55 77, 
mdk.imprezy@gmail.com

ETAP PRZEGLĄDU WOJEWÓDZKIEGO:

1. Finał  wojewódzki  XXXV  Turnieju  Teatralnego  „Niebieskich  Tarcz”  odbędzie  się  w
drugiej  dekadzie  czerwca  2019r.  O  miejscu  i  terminie  spotkania  konkursowego
powiadomimy  zespoły  wytypowane  do  udziału  w  ostatnim  etapie  konkursu  po
otrzymaniu kart zgłoszeń od organizatorów eliminacji rejonowych.

2. Program przeglądu wojewódzkiego 
przewiduje: 
a/ prezentacje konkursowe przedstawień
b/ konsultacje specjalistów w zakresie pracy z teatrem szkolnym.
c/ promocję najciekawszych zespołów poprzez zaproszenie do udziału w grudniowych
Sopockich Spotkaniach Teatralnych /impreza edukacyjna – warsztaty oraz 
prezentacje na scenie sopockiego Teatru na Plaży/.

3. Organizatorzy  szczebla  wojewódzkiego  zastrzegają  możliwość  pobierania
wpisowego za udział w finale wojewódzkim w kwocie 75,00 od zespołu.

4. Kryteria oceny:

Oceny prezentacji spektakli w obu etapach dokonuje jury powołane przez 
organizatorów uwzględniając następujące kryteria:

a/  dobór  repertuaru  /dostosowanie  do  możliwości  wiekowych
wykonawców/,  b/ interpretację utworu, c/ kulturę słowa wykonawców, d/
scenografię, e/oprawę muzyczną przedstawienia f/ spójną wizję artystyczną

5. Nagrody i wyróżnienia:

a/ w eliminacjach rejonowych – dyplomy uczestnictwa oraz dla wyróżniających się
zespołów  oraz  wykonawców  –  nagrody  i  upominki  zależnie  od  możliwości
finansowych organizatora.
b/  w  finale  wojewódzkim  –  dyplomy  uczestnictwa  dla  wszystkich  zespołów,
indywidualne i zespołowe nagrody rzeczowe dla grup i wykonawców wskazach przez
jury.
c/ Nagrody rzeczowe – indywidualne i zespołowe nie odebrane do 31.08.2019r. 
zasilą pulę nagród w kolejnej edycji konkursu w roku 2020.

KOORDYNATOR WOJEWÓDZKI:
Krystyna Cyberska

mdk.imprezy@gmail.com
TEL. /FAX: (58) 551-41-31 kom.: 516-43-55-77

Młodzieżowy Dom Kultury
81- 838 S o p o t, Aleja Niepodległości 763
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Zgłoszenie do Konkursu oznacza:

a) jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu,

b) oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz uczestników konkursu,
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w celu realizacji Konkursu,
jego  promocji  oraz  ogłoszenia  wyników,  w  tym  na  publikację  pracy  konkursowej  oraz  danych
osobowych  uczestnika  (imię,  nazwisko,  wiek,  miejscowość)  na  oficjalnym  profilu  Młodzieżowego
Domu Kultury w Sopocie
https://www.facebook.com/mdk.sopot1/ oraz na stronie internetowej placówki

www.mdk.sopot.pl.
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Konkursu jest Organizator.

c) oznacza zgodę rodzica/opiekuna prawnego na wykorzystanie wizerunku dziecka na potrzeby 
konkursu.

d) zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich

do nich na rzecz Organizatora oraz do publikacji drukowanej i elektronicznej na stronie
internetowej

placówki wszelkiego typu, np. w publikacjach prasowych, materiałach promocyjnych oraz w Internecie
itp. bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.

e) oznacza wyrażenie zgody przez Uczestnika i jego rodzica/opiekuna prawnego na kontakt drogą 
elektroniczną ze strony Organizatora.

f) oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku Uczestnika i upowszechnianie go we 
wszelkich materiałach związanych z uczestnictwem w niniejszym Konkursie, w tym wizerunku 
uwidocznionego w Pracy konkursowej, w szczególności w celach reklamowych i marketingowych, 
bez ograniczeń co do czasu i terytorium,

g)wykorzystywanie do celów reklamowych i promocyjnych całości dzieła lub jego poszczególnych 
elementów w środkach masowego przekazu: kino, telewizja, Internet, miejsca sprzedaży,

h) rozpowszechnianie w całości lub w częściach poprzez sieć Internet, wszelkie nadawanie i 
reemitowanie, publikacja na w/w stronach internetowych, wszelkie publiczne udostępnianie Pracy 
Konkursowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie 
wybranym

i) organizatorzy Konkursu nie ponoszą odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich innych 
osób przez uczestników konkursu.

j) dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania 
nagrody.

k) Organizator zastrzega sobie prawo wykonania dokumentacji w formie biuletynów, katalogów, 
zdjęć oraz filmów podczas występów oraz podczas wręczenia nagród oraz publikacji zrobionej 
dokumentacji w mediach telewizyjnych, internetowych, prasowych i innych bez uiszczania autorom 
honorariów.

l) osoby towarzyszące laureatom konkursu podczas trwania konkursu i wręczenia nagród, wyrażają
zgodę na publikację swojego wizerunku w materiałach promocyjnych konkurs.

m) aby wziąć udział w konkursie należy dostarczyć podpisany załącznik

n) organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Konkursu. Informacja o ewentualnych 
zmianach zostanie zamieszczona na oficjalnym profilu MDK Sopot na portalu Facebook. Zmiany 
Regulaminu następują z poszanowaniem praw nabytych Uczestników.

Organizatorzy
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Załącznik nr 1 do Regulaminu 35 Wojewódzkiego Turnieju Teatralnego „Niebieskich
Tarcz”

Formularz zgłoszenia do 35 Wojewódzkiego Turnieju Teatralnego
„Niebieskich Tarcz”

I. Dane zespołu teatralnego:

1. Nazwa zespołu ………………………………………………………………………….

2. Imiona i nazwiska uczestników zespołu (proszę wymienić każdego uczestnika):

……………………………………………………………………………………………………………
4. Nazwa i adres szkoły/ innej placówki edukacyjnej

…………………………………………………………………………………………………. 

II. Dane nauczyciela :

1. Imię i nazwisko………………………………………………………………………..

2. Adres do korespondencji…………………………………………………………..

3. Adres e-mail…………………………………………………………………………...

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu 

zgłoszeniowym na potrzeby przeprowadzenia Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 

29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101 poz.926 z późn.zm.) 

w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Laureatów i przyznania 

nagród oraz w celach promocji Konkursu.

Data i podpis nauczyciela/instruktora zespołu teatralnego

…………………………………………………………….

III. Oświadczenie nauczyciela/instruktora zespołu teatralnego

I. Działając w imieniu (podać nazwę zespołu):
………………………………………………………………

wyrażam zgodę na jego udział w 35 Wojewódzkim Turnieju Teatralnym „Niebieskich 
Tarcz”

oraz oświadczam, że zapoznałam(em) się z regulaminem tegoż konkursu, który akceptuję i 

zobowiązuje się stosować do jego postanowień.

Data i podpis nauczyciela/instruktora zespołu teatralnego

…………………………………………………………………………
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Załącznik nr 2 do Regulaminu 35 Wojewódzkiego Turnieju Teatralnego 
„Niebieskich Tarcz”

KARTA ZGŁOSZENIA udziału
w XXXV Wojewódzkim Turnieju Teatralnym NIEBIESKICH TARCZ

1. Dane dotyczące zespołu:
A/ Nazwa, adres, telefon , adres elektroniczny placówki:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………….
B/ Nazwa zespołu teatralnego: …………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………
C/ Rodzaj zespołu: ………………………………………………………………………………………………………
D/ Zdobyte nagrody i wyróżnienia:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
E/ Udział w przeglądach i konkursach:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
F/ Liczba członków zespołu: ……………………………………………………………………………………….

2. Dane dotyczące spektaklu:
A/ Tytuł spektaklu: ………………………………………………………………………………………………………
B/ Autor tekstu: …………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
C/ Autor scenariusza: …………………………………………………………………………………………………
D/ Autor opracowania muzycznego: ………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
E/ Scenografia: ……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
F/Reżyseria: ……………………………………………………………………………………………………………….
G/ Czas trwania spektaklu: …………………………………………………………………………………………
H/ Opiekun zespołu: …………………………………………………………………………………………………..
adres elektroniczny opiekuna, telefon kontaktowy:
……………………………………..……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..

3. Dane dotyczące środków technicznych /światło sceniczne, odtwarzanie dźwięku, 
instrument/. Rodzaj elementów scenograficznych w spektaklu/:
……………………………………………………………………………………………………………………………………

Prosimy o czytelne i dokładne wypełnienie karty uczestnictwa!!!

Data: Pieczęć i podpis:
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