
ORGANIZATORZY
Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy
Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu nad 
Wisłą.

TERMIN I MIEJSCE
Konfrontacje odbywać się będą w terminie 
21-22 maja 2016r. w Świeciu nad Wisłą .  

ZAŁOŻENIA I CELE
• prezentacja dorobku artystycznego amatorskich 
teatrów dziecięcych i młodzieżowych

• inspirowanie do poszukiwań nowych form pracy 
artystycznej i wychowawczej z dziećmi i młodzieżą

• stworzenie możliwości konfrontacji i wymiany 
doświadczeń pomiędzy instruktorami, pedagogami 
i animatorami kultury oraz samymi wykonawcami

• upowszechnianie sztuki teatru wśród dzieci 
  i młodzieży w regionie kujawsko-pomorskim.

ZASADY UDZIAŁU , 
UWAGI ORGANIZACYJNE
Udział w Konfrontacjach mogą zgłosić dziecięce 
i młodzieżowe zespoły teatralne (uczniowie
szkół podstawowych i gimnazjaliści) z terenu woje-
wództwa kujawsko-pomorskiego,
rekomendowane przez  ośrodki kultury naszego 
województwa. Proponowane grupy powinny być lau-
reatami przeprowadzonych wcześniej eliminacji
wstępnych!
Organizatorzy mogą dodatkowo zaprosić zespoły, 
które były nagradzane we wcześniejszych
edycjach „Teatru bez granic” .
Mile widziane będą wszelkie formy teatralne realizo-
wane w różnych technikach; zarówno   lalkowe jak 
i żywego planu.
Czas trwania spektaklu nie powinien przekroczyć 
35 minut.
Grupy przyjeżdżają z własnymi dekoracjami i rekwi-
zytami niezbędnymi do realizacji spektaklu.
Organizatorzy zapewniają pomoc techniczną na sce-
nie, zgodnie z informacjami podanymi w Karcie Zgło-
szenia.

Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny lub instytu-
cji delegującej.

Warunkiem udziału zespołu w Konfrontacjach jest na-
desłanie szczegółowo wypełnionej Karty Zgłoszenia 
(w załączeniu) i scenariusza spektaklu na adres Ku-
jawsko-Pomorskiego Centrum Kutury w Bydgoszczy: 
pl. Kościeleckich 6,  85-033 Bydgoszcz, do 30 kwiet-
nia 2016r. Istnieje możliwość zarezerwowania obiadu 
dla uczestników imprezy (wykonawców i opiekunów) 

- koszt: 15 zł. od osoby - poprzez zasygnalizowanie tego 
faktu w Karcie Zgłoszenia i wpłacie należnej kwoty na 
konto KPCK w Bydgoszczy:
BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. II O/BYDGOSZCZ 
nr 68124034931111000043057874
do końca kwietnia 2016r.

OCENA PREZENTACJI, NAGRODY
Organizatorzy powołają JURY złożone z aktorów, 
muzyków, artystów plastyków,
animatorów kultury, pedagogów i instruktorów 
teatralnych .
JURORZY oceniając spektakle wezmą przede wszyst-
kim pod uwagę:

-umiejętności aktorskie wykonawców
-ciekawe zabiegi inscenizacyjne
-kulturę słowa
-wartości literackie scenariusza
-reżyserię oraz oprawę plastyczną
i muzyczną spektaklu.

JURY po obejrzeniu wszystkich spektakli przyzna 
nagrody oraz wyróżnienia zespołowe i indywidualne 
(osobno w kategorii teatrów lalkowych i żywego planu. 
Jednocześnie te ostatnie oceniane będą w odrębnych 
grupach wiekowych: klasy I-III, klasy IV-VI szkoły 
podstawowej i młodzież gimnazjalna). Wszyscy in-
struktorzy i opiekunowie będą mogli uczestniczyć
w towarzyszących Konfrontacjom omówieniach warsz-
tatowych z udziałem Jurorów - w ramach Forum Dys-
kusyjnego. Wygłoszone przez nich opinie będą także 
brane pod uwagę podczas ustalania werdyktu.

Kierownicy zespołów biorących udział w Konfronta-
cjach – będą mogli przyznać dodatkowo INSTRUK-
TORSKIE WYRÓŻNIENIE HONOROWE (DYPLOM) 
dla najlepszego zespołu – pod warunkiem, że obejrzą 
wszystkie prezentacje konkursowe. 

Teatr bez granic
r e g u l a m i n



ZAPRASZAMY

SEKRETARIAT IMPREZY
Koordynatorem  imprezy jest  Barbara Sobotka – Dział 
Artystyczny KPCK w Bydgoszczy, plac Kościeleckich 6,
85-033 Bydgoszcz (tel. 52 585-15-02, w. 120)
e-mail: barbara.sobotka@kpck.pl
Szczegóły dotyczące Konfrontacji także na naszej 
stronie internetowej:  www.kpck.pl

ul. Wojska Polskiego 139, 
86-100 Świecie
tel. 52 562 73 78

www.oksir.com.pl

ul. Plac Kościeleckich 6, 
85-033 Bydgoszcz
tel. 52 585 02

www.kpck.pl 


