
 REGULAMIN KONKURSU NA ETIUDĘ TEATRALNĄ 

„NIE CHCEMY BYĆ OBOJĘTNI” 

Konkurs współfinansowany przez Miasto Skierniewice w ramach zadania publicznego 

„Nie tędy droga” 
 

1. Organizator konkursu 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Skierniewicach. 

2. Cel konkursu: 

Celem konkursu jest stworzenie oryginalnej etiudy teatralnej opartej o prozę, poezję  

i pieśni. Pokazanie i uświadomienie zagrożeń wynikających z zażywania środków 

odurzających takich jak: papierosy, dopalacze, narkotyki, kształcenie postaw 

asertywnych wśród młodzieży, mobilizowanie uczniów do współdziałania w rozwiązywaniu 

problemów, uświadomienie własnej odpowiedzialności za ochronę zdrowia i życia oraz 

kształtowanie zdrowego stylu życia i inspirowanie harmonijnego rozwoju organizmu, 

inspirowanie środowiska szkolnego do działań w zakresie zapobiegania uzależnieniom, 

zwiększenie świadomości i wiedzy na temat uzależnień. 

3. Uczestnicy 

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych na terenie miasta 

Skierniewice. 

4. Etiuda teatralna „NIE CHCEMY BYĆ OBOJĘTNI” 

Warunkiem przystąpienia jest przygotowanie oryginalnej etiudy teatralnej związanej  

z tematem konkursu. Autorami etiud powinna być młodzież. Przygotowana inscenizacja 

powinna promować pozytywne wartości, a nie skupiać się na pokazaniu złych zachowań. 

Treść powinna zawierać zagrożenia w zakresie nikotynizmu, alkoholizmu, narkomanii oraz 

propozycje form zapobiegania. Zawarte w etiudzie treści powinny budować optymizm 

 i wiarę w możliwość unikania zagrożeń poprzez świadomy wybór prawidłowych zachowań. 

Prezentacje powinny trwać do 15 minut (mogą zawierać elementy muzyczne, 

plastyczne i choreografię). W etiudzie może zagrać 3 - 5 osób. Etiudę należy 

nagrać na płycie DVD lub pendrive.  

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikowania i powielania etiud konkursowych,  

na co uczestnicy konkursu wyrażają zgodę. Etiudy wybrane przez jury będą 

udostępnione szkołom do prowadzenia działań edukacyjnych wśród młodzieży.  

5. Terminy 

Etiudę należy dostarczyć do Towarzystwa Przyjaciół Dzieci ul. Rybickiego 6 do dnia 

26.11.2021 r. Do etiudy należy dołączyć „Zgłoszenie do konkursu na etiudę”  

zawierające krótką informację o przygotowywanej etiudzie oraz o zespole teatralnym: 

imiona i nazwiska, wiek, nazwę i adres szkoły (z danymi do kontaktu), imiona i nazwiska 

autorów, wiek, nazwę i adres szkoły, nr telefonu do kontaktu, imię i nazwisko nauczyciela 

(jeżeli etiuda była tworzona pod jego kierunkiem). 

Ogłoszenie wyników do dnia 04.12.2021r. 

6. Ocena etiud 

Etiudę ocenią członkowie komisji konkursowej wg następujących kryteriów: 

walory profilaktyczne inscenizacji, zgodność treści z zakresem tematycznym regulaminu, 

walory artystyczne (muzyka, zespołowa gra aktorska, umiejętność wykorzystania takich 



środków wyrazu jak: śpiew, ruch sceniczny, pantomima i taniec), atrakcyjność 

scenografii. 

Nagrody przyznane zostaną za zajęcie I, II, III miejsca oraz w kategorii wyróżnienia. 
7. Uwagi końcowe 

Organizator zapewnia nagrody i dyplomy. Nagrodzone etiudy wezmą udział w konferencji  

poświęconej profilaktyce uzależnień. 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nagród na równorzędne lub do zmiany 

podziału nagród w związku z ustaleniami podjętymi w czasie obrad komisji konkursowej. 

Organizator nie przewiduje zwrotu nagranych etiud.  


