
Regulamin Żonkilowego Przeglądu Małych Form 
Teatralnych 

Przegląd  odbywa  się  w  ramach  Kampanii  Pola  Nadziei  2017/2018 
Przyłączając  się  do  kampanii  wspieramy  ideę  bezinteresownej  pomocy  osobom 
dotkniętym chorobom nowotworową.  Akcja Pola Nadziei jest okazją do uwrażliwienia 
i pokazania jak wielką satysfakcję daje człowiekowi pomaganie innym.

Organizator  pozostawia  dowolność  w  wyborze  tematyki,  jednakże  wyłączeniu  z 
przeglądu podlega tematyka świąteczna ( jasełka, kolędowanie itp).

I. Cel konkursu
Celebrowanie ogólnoświatowego święta idei hospicyjnej, 
Pobudzenie amatorskiego ruchu artystycznego,
Wyzwalanie  i  upowszechnianie  inicjatyw  twórczych,  poszukiwania  w  dziedzinie 
repertuaru oraz wyrazu artystycznego,
Kształtowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży kulturą teatralną,
Czas przedstawienia nie powinien być dłuższy niż 20-30 min.
II. Organizator:
-  Stowarzyszenie  Opieki  Hospicyjnej  Ziemi Częstochowskiej  ul.  Krakowska 45a w 
Częstochowie.
III. Uczestnicy:
Do  udziału  w  Żonkilowym  przeglądzie  zapraszamy  dzieci  i  młodzież  ze  szkół 
podstawowych, gimnazjów, oraz szkół średnich.

Konkurs zostanie rozegrany w IV kategoriach wiekowych:
• I grupa: klasy I - III szkoły podstawowe,
• II grupa: klasy IV – VIII, klasy II-III gimnazjum
• III grupa: szkoły średnie, 

IV. Forma artystyczna: spektakl, przedstawienie, pantomima.

V.  Termin zgłoszeń: Zgłoszenia należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 
dnia  30.03.2018r.  na  adres:  Stowarzyszenie  Opieki  Hospicyjnej  Ziemi 
Częstochowskiej ul. Krakowska 45a, 42-202 Częstochowa. 

Strona internetowa: www.hospicjum-czestochowa.pl
Zgłoszeniem do Przeglądu jest wypełniona Karta Zgłoszenia dostarczona osobiście, 
lub na adres e-mail.
Adres: Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej ul. Krakowska 45a 
42-202 Częstochowa 
e-mail: kontakt@hospicjum-czestochowa.pl 

VI. Organizacja Przeglądu.
Żonkilowy  Przegląd  Małych  Form  Teatralnych  odbywać  będzie  się  w  siedzibie 
Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej przy ul. Krakowskiej 45a 
w  Częstochowie  od  02.11.2017r.  do  30.04.2018r  w  każdy  wtorek  i  czwartek  o 
godzinie 10:45.  Data występu uzgadniana jest telefonicznie. Tel. 514-600-204 (Pani 
Aneta Długosz)
Wyniki przeglądu zostaną opublikowane na stronie internetowej organizatora
do 11.05.2018r. 
Finał Kampanii Pola Nadziei 2017/2018 w dniu 18.05.2018r.



 
VII.    Nagrody
Organizator zapewnia pamiątkowe dyplomy i nagrody dla finalistów z poszczególnych 
kategorii wiekowych podczas wielkiego finału Kampanii Pola Nadziei  18.05.2018r.
Zdobywcy  nagrody  specjalnej  wyłonieni  spośród  wszystkich  grup  wiekowych 
wystąpią na scenie podczas Finału  Kampanii Pola Nadziei  18.05.2018r.

VIII.    Informacje dodatkowe
-  Zgłoszone  grupy  teatralne  występować  będą  przed  komisją  konkursową  oraz 
uczestnikami zajęć terapeutycznych, każda grupa teatralna zostanie poinformowana 
telefonicznie o dacie występu.
- Scenografię przedstawień każda grupa teatralna zapewnia we własnym zakresie,  
-  Organizator  dysponuje  sprzętem  nagłośnieniowym,  którym  można  odtwarzać 
podkłady dźwiękowe i piosenki. Nośniki audio akceptowane przez sprzęt organizatora 
to: format MP3. 

      Serdecznie  zapraszamy  do  wspólnej  zabawy!!!
 

Karta zgłoszenia poniżej:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO KONKURSU TEATRALNEGO
Nazwa grupy 
teatralnej

Tytuł 
przedstawienia- 
imię i nazwisko 
autora
Adres szkoły, e-mail 

Czas trwania (nie 
więcej niż 30 min)

Kategoria wiekowa

Uwagi dotyczące 
scenografii bądź 
innych kwestii 
technicznych (np. 
podkład muzyczny) 
Imię i nazwisko 
instruktora oraz tel. 
kontaktowy

 
 

       ...............................................    .................................................
miejscowość i data podpis

 


