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REGULAMIN  

XI edycji WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU NA MAŁĄ FORMĘ TEATRALNĄ  

O CHARAKTERZE PROFILAKTYCZNYM „PROFORMA” w roku szkolnym 2019/2020 

I. Postanowienia ogólne. 

1. Kuratorium Oświaty w Katowicach ogłasza konkurs dla  uczniów szkół podstawowych 

województwa śląskiego na realizację indywidualnej lub zespołowej prezentacji małej formy 

teatralnej o charakterze profilaktycznym.  

2. Scenariusze form teatralnych powinny swoją treścią budować optymizm i wiarę 

w możliwość funkcjonowania społecznego bez substancji psychoaktywnych, e-uzależnień, 

agresji, przemocy.  

3. Konkurs realizuje założenia programu ograniczenia przestępstw i aspołecznych zachowań 

„Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka ” na terenie województwa śląskiego. 

II. Cele/założenia konkursu: 

1. Wskazywanie korzyści płynących ze zdrowego i aktywnego stylu życia wolnego 

od alkoholu, narkotyków, e-uzależnień, „dopalaczy” i innych substancji psychoaktywnych. 

2. Edukowanie dzieci i młodzieży w zakresie konstruktywnego rozwiązywania konfliktów, 

współdziałania i zysków płynących z budowania dobrego klimatu w swoim środowisku. 

3. Kreowanie wizerunku młodego człowieka aktywnego, dbającego o kondycję fizyczną oraz 

wolnego od przemocy, e-uzależnień, w tym cyberprzemocy. 

4. Inspirowanie środowiska szkolnego do działań w zakresie profilaktyki agresji i przemocy 

poprzez formy aktywne, w tym grupowe i indywidualne formy teatralne. 

5. Promowanie wśród dzieci i młodzieży zachowań wyrażających empatię, koleżeństwo, 

współpracę, dobrą komunikację, pomoc i wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka. 

III.  Uczestnicy: 

  Konkurs przeprowadzony będzie dla uczniów szkół podstawowych w kategorii: 

-  jednego aktora/ucznia (monolog), 

- grupy teatralnej/uczniów (mała forma teatralna). 

Jedną szkołę reprezentować może maksymalnie dwóch uczniów w kategorii teatr jednego 

aktora i jeden zespół teatralny w kategorii grupa teatralna.  

      IV. Przedmiot konkursu i warunki uczestnictwa: 

1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie monologu scenicznego (teatr jednego aktora) lub 

przygotowanie i inscenizacja teatralna (grupy uczniów) o tematyce profilaktycznej zgodnej 

z celami konkursu. 

2. Dopuszcza się korzystanie z gotowych scenariuszy, bądź ich modyfikacji lub scenariusza    

własnego. 

3. Przygotowany monolog lub inscenizacja powinny przede wszystkim promować pozytywne 
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wartości, a nie skupiać się na podkreślaniu negatywnych zachowań.  

4. Scenariusz powinien zawierać informacje o zagrożeniach w zakresie uzależnień                     

i e-uzależnień, występowania agresji i przemocy oraz propozycje zapobiegania im. 

V. Wymagania: 

1.  Czas trwania prezentacji monologu – maksymalnie 5 minut.  

     Czas trwania zespołowego spektaklu/inscenizacji – maksymalnie 10 minut.  

     Czas na montaż i demontaż scenografii - łącznie 3 minuty. 

2.  Grupa teatralna  - liczyć może nie więcej niż 8 osób. 

3.  Scenografia, kostiumy i inne rekwizyty – dowolne, przygotowane we własnym zakresie. 

4.  Forma teatralna - dowolna. 

VI. Etapy, terminy i organizacja konkursu: 

1. Organizator przewiduje jednoetapowy konkurs - etap wojewódzki.   

Uwaga: organizator dopuszcza możliwość przeprowadzenia konkursu dwuetapowo (etap 

rejonowy i etap wojewódzki), w przypadku dużej liczby zgłoszeń. 

2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przesłanie pisemnego zgłoszenia Karty 

Zgłoszenia Ucznia/Grupy Teatralnej wg ZAŁĄCZNIKA nr 1 do Regulaminu na adres:  

                               Kuratorium Oświaty w Katowicach 

                                                      ul. Powstańców 41a 

                                                      40-024 Katowice 

             w terminie do 10 listopada 2019 r. (decyduje data stempla pocztowego),  

                                z dopiskiem na kopercie „PROFORMA  2019/2020”. 

Uwaga: w przypadku zgłoszenia do konkursu ucznia (jednego aktora) do karty Zgłoszenia 

(ZAŁĄCZNIK nr 1) należy dołączyć zgodę rodziców/opiekunów - ZAŁĄCZNIK nr 3. 

5. Organizacja etapu wojewódzkiego XI edycji Wojewódzkiego Konkursu na Małą Formę 

Teatralną o charakterze profilaktycznym „PROFORMA”. 

Informacje podstawowe: 

1) Wykaz zakwalifikowanych uczniów i szkół do udziału w etapie wojewódzkim zostanie 

zamieszczony na stronie głównej Kuratorium Oświaty www.kuratorium.katowice.pl 

oraz w zakładce Szkoły i organy prowadzące / Bezpieczeństwo i profilaktyka w terminie 

do 20 listopada 2019 r. 

2) W dniu prezentacji teatralnych przy rejestracji należy złożyć – listy uczniów/aktorów 

wg ZAŁĄCZNIKA nr 2 oraz klauzulę informacyjną i wyrażenie zgody na przetwarzanie 

danych osobowych uczestników konkursu (oświadczenie rodzica/opiekuna) 

wg ZAŁĄCZNIKA nr 3 do Regulaminu – dotyczy grupy teatralnej.  

3) Termin przeprowadzenia etapu wojewódzkiego – 11 grudnia 2019 r. Prezentacje teatralne 

muszą odpowiadać wymaganiom określonym w punkcie V Regulaminu. 

http://www.kuratorium.katowice.pl/
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4) Miejsce przeprowadzenia etapu wojewódzkiego XI edycji Wojewódzkiego Konkursu 

na Małą Formę Teatralną o charakterze profilaktycznym „PROFORMA” – Pałac Młodzieży 

im. prof. A. Kamińskiego w Katowicach, ul. Mikołowska 26.  

VII. Kryteria oceny małej formy teatralnej. 

1. Monologi i zespołowe formy teatralne oceniać będzie komisja konkursowa powołana przez 

Śląskiego Kuratora Oświaty.  

       2. Kryteria oceny monologu lub prezentacji teatralnej: 

1) rzeczowy, profilaktyczny zakres treści zgodny z Regulaminem (0-3 pkt), 

2) zachowanie wymagań formalnych określonych w punkcie V Regulaminu (0-1 pkt), 

3) przekaz dostosowany do wieku odbiorców (0-1 pkt), 

4) emisja głosu (0-3 pkt), 

5) forma i pomysłowość (0-4 pkt), 

6) scenografia oraz kostiumy i rekwizyty (0-3 pkt), 

7) wrażenie artystyczne (0-3 pkt). 

      VIII. Nagrody 

1. Laureaci I, II i III miejsca etapu wojewódzkiego w obu kategoriach otrzymają nagrody 

i dyplomy. 

2. Uczestnicy etapu wojewódzkiego w obu kategoriach otrzymają pamiątkowe dyplomy 

za udział w konkursie. 

3. Organizator przewiduje przyznanie „nagrody publiczności” w obu kategoriach. 

2) Informacja o laureatach konkursu zostanie zamieszczona na głównej stronie internetowej 

Kuratorium Oświaty w Katowicach www.kuratorium.katowice.pl. oraz w zakładce Szkoły 

i organy prowadzące / Bezpieczeństwo i profilaktyka.  

4. Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji o innym podziale nagród. 

  IX. Ustalenia końcowe. 

1. Zapisy niniejszego Regulaminu są podstawą prowadzenia konkursu, a ich wykładnia 

i interpretacja należy do organizatora. 

2. Nadesłanie Karty Zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu konkursu. 

3. Rozstrzygnięcia podejmowane przez komisję konkursową są ostateczne. 

4. Za zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom podczas przejazdów na prezentacje 

konkursowe, a także podczas ich przebiegu odpowiada dyrektor szkoły. 

5. Koszty dojazdu uczestników na prezentacje ponosi szkoła. 

Załączniki: 

1) ZAŁĄCZNIK nr 1 - karta zgłoszenia ucznia/grupy teatralnej  

2) ZAŁĄCZNIK nr 2 - lista uczniów/aktorów  

3) ZAŁĄCZNIK nr 3 - klauzula informacyjna i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych 

osobowych uczestnika kursu (oświadczenie rodzica/opiekuna) 

http://www.kuratorium.katowice.pl/

