
   

REGULAMIN II WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU LITERACKIEGO NA   

KRÓTKĄ FORMĘ TEATRALNĄ  

POD PATRONATEM PREZYDENTA MIASTA BYTOMIA  

   

 

I. Temat konkursu: „W drodze do domu”  

Inspirowany szczególną drogą Matki Ewy z Miechowic - Ewy von Tiele Winckler  

"Radość wypływa z poczucia zadowolenia. Natomiast zadowolenie ma swoje źródło w umiejętności 

przestawania na tym, co się posiada i czym się jest".  

  

II. Organizatorzy:  

Szkoła Podstawowa nr 43 w Bytomiu, ul. Suchogórska 98, 41 - 936 Bytom  

  

III. Honorowy patronat nad konkursem objęli:  

Bytomski Teatr Tańca i Ruchu ROZBARK  

Muzeum Domek Matki Ewy  

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Miechowicach  

Ewangelickie Stowarzyszenie Kultury  

Wirtualne Muzeum Ewangelicyzmu Bytomia i Okolic  

  

Jury:  

Artur Michalski - prezes Ewangelickiego Stowarzyszenia Kultury; scenarzysta, reżyser, operator 

filmowy.  

Adam Biernacki - reżyser, scenarzysta, instruktor teatralny  

Przedstawiciel Teatru Rozbark  

  

IV. Cel konkursu:  

Celem konkursu jest popularyzowanie postaci Matki Ewy, jej postawy wobec świata i ludzi, wartości, 

które reprezentuje. Jej biografia może być punktem wyjścia dla prac konkursowych, ale nie powinna 

stanowić ich głównego tematu.  

  

Jak we współczesnym świecie poszukiwać “prawdziwego sensu życia”? Jakim “kluczem” posłużyć 

się, by otworzyć siebie i innych na “serdeczną bliskość” w relacji? Czym jest dla nas, współczesnych, 

z jakimi aspektami “bezdomności” musimy się zmagać? Pragniemy, aby młodzi ludzie wyruszyli 

w podróż w poszukiwaniu własnej drogi do Innego, inspirując się wyborami, jakich dokonywała 

bohaterka konkursu.  



   

  

Zadaniem konkursu jest, ponadto, rozbudzanie zainteresowań literackich i teatralnych, kształtowanie 

postaw twórczych oraz wspieranie twórczości amatorskiej młodzieży.  

  

V. Postanowienia ogólne :  

1. Adresaci konkursu: konkurs adresowany jest do uczniów klas IV – VIII szkół podstwowych.  

Organizator przewiduje podział uczestników konkursu na następujące kategorie wiekowe:  

Kategoria I –  uczniowie klas 4 - 6 szkoły podstawowej  

Kategoria II – uczniowie klas 7 - 8 szkoły podstawowej  

2. Konkurs jest jednoetapowy.  

3. Obowiązująca forma wypowiedzi: krótki tekst dramatyczny. Objętość utworu nie powinna 

przekraczać 5 stron tekstu (czcionka Arial 11 pkt, odstęp między wierszami 1,5, marginesy 

strony 2,5, tekst wyjustowany).  

4. Uczestnicy konkursu przesyłają prace w wersji elektronicznej. Każdy uczestnik konkursu 

zobowiązany jest do przedstawienia jednego tekstu literackiego (np. etiudy dramatycznej, 

jednoaktówki, monodramu itp.), którego jest autorem.  

5. Teksty, wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia oraz podpisanym oświadczeniem (skan 

oświadczenia), należy dostarczyć drogą elektroniczną w nieprzekraczalnym terminie do 15 

grudnia 2019 r.  

6. Utwory nadesłane na Konkurs muszą stanowić od początku do końca oryginalną twórczość 

osoby biorącej udział w Konkursie, nie mogą być obciążone prawami ustanowionymi na rzecz 

osób trzecich. Teksty nadesłane na Konkurs nie mogą w żadnej swojej części stanowić 

plagiatu, być kopią lub fragmentem jakichkolwiek innych utworów.  

7. Naruszenie przez uczestnika Konkursu któregokolwiek z wymienionych powyżej warunków 

uczestnictwa w Konkursie spowoduje utratę prawa do otrzymania nagrody.  

  

VI. Zasady uczestnictwa:  

1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie własnych prac, które nie były wcześniej 

publikowane i nagradzane w innych konkursach.  

2. Uczestnicy proponują tylko jeden tekst własnej twórczości.  

3. Prace nie będą uczestnikom zwracane.  

  

VII. Terminy i ocena prac konkursowych:  

1. Prace należy przesyłać do 15 grudnia 2019 roku na adres:  

krotkaformateatralna@gmail.com   



   

2. Oceny prac dokona jury powołane przez Organizatora. Decyzje jury są nieodwołalne 

i niezaskarżalne. W sprawach spornych, dotyczących niniejszego regulaminu, ostateczną 

decyzję podejmuje Organizator w porozumieniu z jury.  

3. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej http://sp43bytom.pl, na  

Facebooku  SP  43  w  Bytomiu  oraz  na  funpage  konkursu 

https://www.facebook.com/krotkaformateatralna/  

4. Regulamin można pobrać na stronach internetowych: http://sp43bytom.pl  

5. O wstępnych wynikach i zaproszeniu do udziału w uroczystości rozdania nagród uczestnicy 

zostaną powiadomieni drogą elektroniczna lub telefonicznie.  

6. Ogłoszenie ostatecznych wyników konkursu oraz rozdanie nagród nastąpi w czasie koncertu 

finałowego 19.02. 2020 r o godz. 17.00 w Bytomskim Teatrze Tańca i Ruchu ROZBARK, 

ul. W. Kilara 29, 41-902 Bytom.  

7. Organizator nie zwraca kosztów poniesionych przez uczestników konkursu, w tym kosztów 

podróży, wyżywienia, noclegów itp. oraz nie ubezpiecza uczestników w trakcie uroczystości 

wręczenia nagród.  

  

VIII. Postanowienia końcowe:  

1. Nadesłanie w terminie pracy spełniającej warunki konkursu oznacza akceptację przez 

uczestnika niniejszego „Regulaminu konkursu” oraz oświadczenie, że praca jest wynikiem 

oryginalnej twórczości i że nie narusza praw osób trzecich, a w razie gdyby, mimo 

zachowania należytej staranności, do takiego naruszenia doszło, zwolnienie organizatorów 

konkursu od odpowiedzialności za takie naruszenie.  

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania prac konkursowych oraz danych 

i wizerunku autora w materiałach promocyjnych, ewentualnych publikacjach czy innych 

formach popularyzacji Konkursu, bez dodatkowej zgody autorów oraz bez wypłacenia 

honorariów autorskich.  

3. Osoby odpowiedzialne za organizację konkursu, z którymi należy kontaktować się w razie 

pytań i wątpliwości:  Agnieszka Wyszomierska, Ewa Świąc, Krzysztof Kasprzyk. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


