
„TEATR JEST W NAS…” 

REGULAMIN KONKURSU 

NA MASKĘ LUB LALKĘ TEATRALNĄ … 

 

1. Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Miedźnej z/s w Woli 

 

2. Cel: 

- zaprojektowanie i wykonanie maski lub lalki teatralnej, przedstawiającą dowolną     

  postać rzeczywistą lub wymyśloną, 

-  popularyzacja różnorodnych form plastycznych związanych z teatrem, 

-  rozbudzanie wyobraźni, 

-  rozwijanie zdolności manualnych,  

           - doskonalenie możliwości twórczych dzieci i młodzieży poprzez działania     

              plastyczne, 

- kształtowanie wrażliwości estetycznej 

 

3. Uczestnicy: 

- przedszkolaki 

- uczniowie szkół podstawowych klasy 0 – 3 

- uczniowie szkół podstawowych klasy 4 – 6 

- uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 

- dorośli 

       

4. Warunki konkursu: 

- do konkursu jeden uczestnik może zgłosić jedną pracę, 

- prace zbiorowe nie będą brały udziału w konkursie,  

- technika i forma wykonania prac  dowolna, dowolny dobór materiałów (bezpieczny), 

  zarówno lalki ( pacynka, jawajka, marionetka, kukiełka i in.) jak i maski naturalnej     

  wielkości, 

- każda praca powinna być złożona wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia (załącznik  

  do regulaminu). 

 

5. Termin i miejsce składania prac:  

- prace należy składać do 6 czerwca 2014 r. w Centrum Kultury w Woli 

  ul. Pszczyńska 82 

- rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 14 czerwca 2014 r. podczas Pikniku Rodzinnego  

  organizowanego na boisku szkolnym przy Zespole Szkół w Woli 

 

 

6. Ocena prac: 

Komisja powołana przez Organizatora dokona oceny  prac przyznając nagrody  

i dyplomy. Wystawa prac wraz z uroczystym wręczeniem nagród odbędzie się 

14 czerwca 2014 r. podczas Pikniku Rodzinnego organizowanego na boisku szkolnym 

przy Zespole Szkół w Woli. 

        

 

 

                                            Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy ! 

 

 



  „TEATR JEST W NAS…”  

KARTA ZGŁOSZENIA 
MASKA LUB LALKA TEATRALNA  

 

 

 

 

....................................................................................................................................... 

/tytuł i opis pracy/ 

 

1. Imię i nazwisko autora  

 

………………………………………………………………………………………….. 

 

2. Adres autora pracy, telefon kontaktowy 

 

………………………………………………………………………………………….. 

 

3. Kategoria wiekowa  

 

………………………………………………………………………………………… 

 

4. Nazwa i adres  przedszkola/ szkoły 

 

…………………………………………………………………………………….……. 

 

5. Oświadczam, że praca jest dziełem autora. 

 

 

6. Oświadczam ,że znany jest mi regulamin konkursu i wyrażam zgodę na warunki  

w nim zawarte. 

 

 

 

                                                                                 Podpis autora pracy lub opiekuna: 

 

 

 

     

 


