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1. Organizatorem konkursu jest Kozienickie Centrum Kultury, Rekreacji i Sportu  
im. B. Klimczuka. 

2. Konkurs teatralny jest imprezą otwartą, adresowaną do uczniów szkół gimnazjalnych  
i średnich z terenu powiatu kozienickiego. 

3. Kategorie wiekowe: 
- gimnazja, 
- szkoły średnie. 

4. Warunkiem udziału jest przygotowanie prezentacji teatralnej inspirowanej kontekstem 
społeczno-politycznym epoki i przebiegiem bitwy pod Grunwaldem (np. w oparciu  
o kroniki Jana Długosza) lub zjawiskami kulturotwórczymi nawiązującymi do wyŜej 
wymienionej bitwy (np. literatura: powieść Henryka Sienkiewicza „KrzyŜacy”, dramat 
Juliusza Słowackiego „Zawisza Czarny”, Konstanty Górski „Bitwa pod Grunwaldem 
(dnia 15 lipca 1410r.)”, Stefan Maria Kuczyński „Wielka wojna z Zakonem 
KrzyŜackim w latach 1409-1411”, Jan Stanisław Kopczewski, Mateusz Siuchniński 
„Grunwald. 550 lat chwały”, Tadeusz Korzon „Grunwald: ustęp z dziejów wojennych 
Polski”; malarstwo: obraz Jana Matejki „Bitwa pod Grunwaldem”, obraz Wojciecha 
Kossaka „Grunwald”, obraz Tadeusza Popiela i Zygmunta Rozwadowskiego „Bitwa 
pod Grunwaldem”). 

5. Czas prezentacji teatralnej:  
- do 30 minut, plus łączny czas montaŜu i demontaŜu scenografii 10 minut 

(UWAGA: jury nie będzie  oceniało prezentacji przekraczających wyznaczony 
czas), 

- zespoły korzystające z podkładów muzycznych wykorzystywanych  
w przedstawieniu zobowiązane są do przygotowania nagrań wyłącznie  
na płytach CD, z dokładnym opisem (kolejność wykorzystywanych  
w przedstawieniu utworów i nazwa zespołu).  

6. Zgłoszenie odbywa się  poprzez: 
- złoŜenie karty uczestnictwa do 1 czerwca 2010r. w Domu Kultury  

w Kozienicach (al.1 Maja 8), 
- drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Dom Kultury 
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Kozienickiego Centrum Kultury, Rekreacji i Sportu im.B. Klimczuka, al. 1 Maja 
8, 26-900 Kozienice, z dopiskiem „konkurs teatralny”, 

- drogą e-mailową dom.kultury@kckris.pl  (w tym przypadku organizator 
potwierdzi odbiór  zgłoszenia). 

7. Data i miejsce imprezy: sala widowiskowa Domu Kultury w Kozienicach, 15 czerwca 
2010r. od godz. 11.00. 

8. Kryteria oceny:  
- scenariusz  i reŜyseria, 
- dobór repertuaru do moŜliwości wykonawców, 
- gra aktorska, 
- kultura słowa,  
- celowość uŜycia kostiumu, scenografii, rekwizytu i muzyki, 
- ogólny wyraz artystyczny.  

9. Jury powołuje organizator. 
10. Nagrody: 

- w konkursie zostaną przyznane I, II, III miejsca oraz wyróŜnienia w kaŜdej 
kategorii wiekowej,  

- jury zastrzega sobie inny podział nagród. 
11. Postanowienia końcowe: 

- do dyspozycji zespołu scena o wymiarach: 5,40m (szerokość) x 3,10m 
(głębokość), proscenium: 1,90m (głębokość), 

- przyjazd zespołów na przesłuchania konkursowe odbywa się na koszt własny, 
- zespoły powinny mieć odpowiednią liczbę opiekunów, gwarantujących porządek 

i bezpieczeństwo uczestników, 
- elementy scenografii, kostiumy i rekwizyty uczestnicy zapewniają we własnym 

zakresie, 
- nadesłanie karty zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu, 
- postanowienia niniejszego regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia, 

konkursu, a ich wykładnia i interpretacja naleŜy do organizatora. 
- szczegółowe informacje pod nr tel. 48 611 07 50 i w Domu Kultury. 


