REGULAMIN MAŁOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY O TEATRZE
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH I PODSTAWOWYCH
Z ODDZIAŁAMI GIMNAZJALNYMI
ORGANIZATORZY:
• STOWARZYSZENIE TEATRALNO – LITERACKIE
• STAROSTWO POWIATOWE W OLKUSZU
PATRONAT HONOROWY:
STAROSTA POWIATU OLKUSKIEGO
BURMISTRZ MIASTA I GMINY OLKUSZ
WSZYSTKICH UCZNIÓW KOCHAJĄCYCH TEATR ZAPRASZAMY SERDECZNIE
DO WZIĘCIA UDZIAŁU W MAŁOPOLSKIM TURNIEJU WIEDZY O TEATRZE
CELE TURNIEJU
• Popularyzowanie wiedzy o teatrze wśród młodzieży
• Zainteresowanie uczniów teatrem, uwrażliwienie na sztukę
• Motywowanie do czytania i krytycznego odbioru utworów literackich i widowisk
teatralnych
ORGANIZACJA TURNIEJU
• Szkoła zgłasza uczniów zainteresowanych teatrem w terminie do 20.03.2018r.;
maksymalnie 5 uczniów z danej szkoły.
• Eliminacje odbędą się 22.03.2018r. w Zespole Szkół nr 3 w Olkuszu o godz. 10.
• Konkurs ma charakter jednoetapowy.
ZASADY UCZESTNICTWA
• W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych (klasy VII,VIII)
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa małopolskiego
• Konkurs ma charakter testu (zadania otwarte i zamknięte)
• Uczniowie biorący udział w konkursie winni zapoznać się z obowiązującym na konkursie
spisem lektur (w każdym roku konkurs dotyczy innych lektur i obejmuje inny zakres
materiału)
• Zgłoszenia uczestników należy nadsyłać na adres:
STOWARZYSZENIE TEATRALNO – LITERACKIE (SEKRETARIAT SZKOŁY)
Zespół Szkół nr 3 im. A. Kocjana
ul. F. Nullo 32
32 – 300 Olkusz
OCENA I NAGRODY
Prace oceniać będzie jury, w skład którego wchodzą: przedstawiciele STL, teatrolog albo
instruktor teatralny, nauczyciele języka polskiego. Jury przyzna dyplomy i nagrody rzeczowe
dla uczniów biorących udział w konkursie. Nagrody książkowe otrzymają uczniowie za trzy
pierwsze miejsca, podczas uroczystego podsumowania działalności STL (kwiecień 2018)
Komisja przyzna także dyplomy dla nauczycieli – opiekunów.

Tegoroczny konkurs będzie odbywał się pod hasłem: „Oblicza władzy”
SPIS LEKTUR DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH (KL. VII) Z ODDZIAŁAMI
GIMNAZJALNYMI (KL. II i III)
1. Sofokles Antygona
2. J. Słowacki Balladyna
3. S. Mrożek Tango
SPIS LEKTUR DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
1. Sofokles Król Edyp
2. W. Szekspir Makbet
3. S. Mrożek Tango
Uczestników konkursu obowiązuje znajomość:
-treści i problematyki w/w lektur,
-historii teatru i dramatu starogreckiego, renesansowego, barokowego, romantycznego i
współczesnego (ze szczególnym uwzględnieniem terminów związanych z historią w/w
gatunku).
Ponadto znajomość:
-pojęć z zakresu teatru współczesnego (znane teatry, aktorzy, reżyserzy, pracownicy teatru,
pojęcia związane z teatrem i grą aktorską)
Organizatorzy proponują korzystanie z materiałów dostępnych w Internecie lub w pozycjach
książkowych o historii teatru.
Telefon kontaktowy: Agnieszka Goździelska 785217056

