
Regulamin  
 

VII Świętokrzyskiego Przeglądu Teatrów Szkolnych w Języku Niemieckim 
organizowanego przez ŚCDN we współpracy z Wojewódzkim Domem Kultury w 

Kielcach 
 

1. W przeglądzie uczestniczą zespoły ze szkół podstawowych, gimnazjum, szkół 
ponadgimnazjanych wraz z opiekunami. Przegląd odbędzie się w WDK, ul. 
Ściegiennego 6, w sali kinowej, w marcu 2015 roku. 

2. Uczestnictwo w Przeglądzie jest bezpłatne. 
3. Tematyka prezentowanej scenki jest dowolna, powinna opierać się na wybranej 

lekturze (proponowane uproszczone lektury, np. wydawnictw: Aschehoug, 
Langenscheidt, Cornelsen, Lektorklett, Hueber, Wydawnictwo Szkolne PWN, oraz 
wszystkie dostępne na rynku polskim). 

4. Czas prezentacji nie może przekroczyć 15 minut (łącznie z przygotowaniem 
scenografii i jej demontażem). 

5. Uczestnicy mają obowiązek przygotować samodzielnie elementy dekoracyjne 
niezbędne do prezentacji.  

6. Koszt przewozu uczestników i dekoracji pokrywają sami uczestnicy.  
7. Organizatorzy mają obowiązek poinformować wszystkich uczestników o terminie i 

godzinie Przeglądu nie później niż na 5 dni przed imprezą. 
8. Uczestnicy Przeglądu mają obowiązek stawić się na miejscu na 30 minut przed 

godziną rozpoczęcia imprezy. 
9. Kolejność prezentacji będzie ustalona po pisemnym potwierdzeniu zgłoszenia, w 

którym muszą być zawarte informacje: 
– tytuł lektury i rodzaj prezentowanej scenki, 
– liczba uczestników występujących na scenie, 
– nazwisko nauczyciela-opiekuna z danymi teleadresowymi,  
– wiek uczniów, nazwę i typ szkoły, 
– rodzaj przenośnej dekoracji przygotowanej przez uczestników,  
– zapotrzebowanie na elementy scenografii (np. liczba krzeseł, stół itp.), które 
mogą być zapewnione przez organizatora.  

10. Termin zgłaszania potwierdzenia udziału (wraz z powyższą informacją) mija 9 
marca 2015 roku. 

11. W przypadku rezygnacji opiekun zespołu ma obowiązek powiadomić organizatorów 
(nie później niż do 23 marca 2015 roku), tj. przedstawiciela ŚCDN Sławomira 
Sobockiego, tel. 505-074-927. 

12. Jury w składzie: ŚCDN i przedstawiciel nauczycieli języka niemieckiego ogłosi wyniki 
bezpośrednio po zakończeniu prezentacji ostatniej scenki. 

13. Każdy opiekun otrzyma dyplom potwierdzający uczestnictwo w Przeglądzie. 
14. Laureaci Przeglądu otrzymają dyplom uznania. 
15. Udział w Przeglądzie jest równoznaczny z wyrażeniem przez uczestnika dobrowolnej 

zgody na zbieranie i przetwarzanie przez Organizatorów jego danych osobowych na 
zasadach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 
1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 133, poz. 833 z późn. zm.) w celach określonych w 
regulaminie Konkursu. 

16. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo, a uczestnicy Przeglądu wyrażają zgodę na 
publikowanie ich nazwisk, informacji ich dotyczących związanych z udziałem w 
Przeglądzie, oraz na nieodpłatne publikowanie wywiadów z nimi oraz ich zdjęć na 
łamach „Inspiracji”, na stronie internetowej Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia 
Nauczycieli oraz w innych wydawnictwach ŚCDN. 
 

 



 
Szczegółowych informacji udziela przedstawiciel ŚCDN w Kielcach  

Sławomir Sobocki  
tel. 505-074-927, slawomir.sobocki@scdn.pl;  

 
                          

 
 
 
 


