
REGULAMIN 
Podlaskie Forum Teatrów Dzieci i Młodzieży Szkolnej Białystok 2020

SCENA MŁODZIEŻOWA 

Podlaskie Forum Teatrów Dzieci i Młodzieży Szkolnej skierowane jest do uczniów szkół i 
placówek kulturalno – oświatowych województwa podlaskiego. W tegorocznej edycji - scena 
młodzieżowa – mogą wziąć udział:
- uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych,
- uczniowie szkół ponadpodstawowych (młodzież w wieku do 21 lat).

Dzieci klas I-VI szkół podstawowych zapraszamy do udziału w kolejnej edycji imprezy – 
Podlaskie Forum Teatrów Dzieci i Młodzieży Szkolnej Białystok 2021 – scena dziecięca.

I. Organizatorzy:

Kuratorium Oświaty w Białymstoku
Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku

II. Cele:

1. Promocja dorobku artystycznego teatrów amatorskich.
2. Rozwijanie kreatywności scenicznej młodzieżowych grup teatralnych. 
3. Integracja młodzieży, nauczycieli oraz wychowawców z różnych placówek 

oświatowych województwa podlaskiego.
4. Stwarzanie możliwości wymiany myśli i doświadczeń nauczycieli. 
5. Wyzwalanie i upowszechnianie inicjatyw oraz twórczych poszukiwań w dziedzinie 

repertuaru, a także nowatorskich form wyrazu artystycznego w teatrze amatorskim. 

III. Założenia programowo – organizacyjne.

1. W imprezie mogą uczestniczyć zespoły żywego planu prezentujące różne formy teatralne, 
np.:

- inscenizacje tekstów literackich,
- małe formy dramatyczne,
- teatry poezji i publicystyki,
- widowiska słowno-muzyczne (niezależnie od konwencji np. historyczne, folklorystyczne itp.)
- kabarety,
- teatry piosenki i ruchu.

2. Przy doborze repertuaru i jego opracowaniu teatralnym (tworzenie scenariusza, 
scenografia, reżyseria, muzyka, ruch) należy kierować się zarówno wysokimi walorami 
artystycznymi jak i możliwościami wykonawczymi członków zespołu.

3. Scenografia widowiska nie może zawierać dużych elementów oraz takich, które wymagają 
specjalnych warunków technicznych do ich montowania i wykorzystania. Podkład muzyczny 
wyłącznie na płytach CD lub pendrivie.



4. Czas trwania prezentowanego programu (spektaklu) nie może przekroczyć 30 minut. 
Do prezentacji zapraszamy grupy młodzieżowe, które będą oceniane w dwóch kategoriach: 
a/ klasy VII i VIII szkół podstawowych, 
b/ szkoły ponadpodstawowe (młodzież do 21 lat).

O zakwalifikowaniu zespołu do określonej kategorii wiekowej decyduje wiek większości 
członków grupy. Zespoły, które nie zastosują się do warunków regulaminu nie zostaną 
ocenione. 

5. Po zakończeniu prezentacji w każdej z kategorii wiekowej zapraszamy zainteresowanych 
instruktorów i opiekunów zespołów na spotkanie z jurorami.

6. Przeglądy konkursowe odbędą się w Młodzieżowym Domu Kultury w Białymstoku,
w dniach 25 i 26 marca 2020 roku.

7. Zgłoszenia zespołów do udziału w Forum Teatrów należy dokonać poprzez elektroniczny 
formularz, który znajduje się na stronie internetowej www.mdk.bialystok.pl w zakładce 
konkursy teatralne. Na zgłoszenia czekamy do 28 lutego 2020 roku.

8. Harmonogram występów zespołów zgłoszonych do konkursu zostanie zamieszczony 
na stronie internetowej MDK (www.mdk.bialystok.pl) i przesłany drogą mailową na adres 
podany w elektronicznym formularzu zgłoszeń.

9. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród laureatom odbędzie się 28 marca 2020 
roku w Białostockim Teatrze Lalek przy ul. Kalinowskiego 1 w Białymstoku. 

IV. Postanowienia końcowe:

1. Harmonogram występów oraz wyniki konkursu (zawierające imię, nazwisko, wiek 
uczestnika, placówkę, imię i nazwisko opiekuna) zostaną zamieszczone na stronie 
internetowej www.mdk.bialystok.pl oraz przesłane na podany w zgłoszeniu adres 
mailowy opiekuna i placówki zgłaszającej uczestnika.
Ponadto w dniu konkursu harmonogram występów zostanie wywieszony przed 
salą widowiskową MDK w celach porządkowych.

2. Zgłaszający nie będący rodzicem/opiekunem prawnym oświadcza, iż posiada 
niezbędną dokumentację, umożliwiającą udział uczestników w konkursie 
(w tym: zgodę opiekunów prawnych na udział dziecka w konkursie i na 
przetwarzanie danych osobowych uczestnika) oraz oświadcza, że zapoznał się 
i zrozumiał niniejszy regulamin oraz Klauzulę informacyjną zamieszczoną na 
stronie internetowej Młodzieżowego Domu Kultury w Białymstoku i nie zgłasza 
zastrzeżeń. 

3. Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne 
z uznaniem warunków regulaminu konkursu oraz zgodą na publikację 
danych osobowych uczestnika i opiekuna oraz ich wizerunków 
w materiałach dotyczących konkursu na stronach internetowych Organizatorów 
oraz w środkach masowego przekazu.

4. Administratorem danych osobowych jest Młodzieżowy Dom Kultury 
w Białymstoku.

http://www.mdk.bialystok.pl/
http://www.mdk.bialystok.pl/


5. Dane osobowe uczestników i ich opiekunów będą wykorzystane w celu 
przeprowadzenia konkursu oraz publikowane w materiałach dotyczących 
konkursu.

6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnego publikowania nagrań 
(z zaznaczeniem imienia i nazwiska wykonawcy), w tym wizerunku uczestnika 
i opiekuna, na stronach internetowych Organizatorów i w środkach masowego 
przekazu w celach promowania konkursu oraz kształtowania pozytywnego 
wizerunku placówki. W związku z powyższym uczestnikom nie przysługuje żadne 
wynagrodzenie.

7. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorów. 
8. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w regulaminie. 
9. Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela Zuzanna Butkiewicz,  

tel. 85 732 79 49, Dział Organizacji Imprez Młodzieżowego Domu Kultury 
w Białymstoku.

10. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych została 
zamieszczona na stronie www.mdk.bialystok.pl 

http://www.mdk.bialystok.pl/
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