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REGULAMIN 

II Przegląd Twórczości Szkolnej 
    Korsze 2023 

1. Organizator: 

Miejski Ośrodek Kultury w Korszach  

ul. Wolności 5A 

11-430 Korsze 

tel.(89) 751 39 55  

e-mail konkursowy: konkurskorsze@wp.pl 

 

          /MOK.Korsze                /mok.korsze                          /MOK Korsze           

 

Koordynator przeglądu: 

Dyrektor MOK Korsze - Piotr Frąckiewicz, tel. 500 351 690 

od poniedziałku do piątku, w godz. 10.00 – 14.00  

 

2. Termin przeglądu: 

28 kwietnia 2023 r. (piątek), godz. 10.00 

 

3. Miejsce przeglądu: 

- sala widowiskowa Miejskiego Ośrodka Kultury w Korszach przy ul. Wolności 5A 

- scena wymiary: głębokość – 6 m, szerokość – 8 m 

4. Uczestnicy: 

Uczestnikami przeglądu są dzieci i młodzież szkół podstawowych z terenu gminy  

Korsze 

 

5. Cel przeglądu: 

✓ odkrywanie talentów wśród uczniów Szkół Podstawowych na terenie miasta i 

gminy Korsze; 

✓ rozbudzanie zainteresowań uczniów działaniami twórczymi, rozwijanie 

wrażliwości twórczej; 

✓ promowanie talentów i twórczości uczniowskiej; 

✓ motywowanie uczniów do podejmowania nowych wyzwań związanych z 

własnymi zainteresowaniami; 

✓ stworzenie warunków do prezentacji różnych form aktywności artystycznej 

uczniów; 

✓ budowanie poczucia własnej wartości, pozytywnego obrazu samego siebie i 

wiary we własne siły; 

✓ współdziałanie w zespole w celu osiągnięcia wspólnego celu; 

✓ wyłonienie najciekawszych osobowości wśród uczniów posiadających 

różnorakie talenty i umiejętności. 
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6. Tematyka przeglądu: 

Tematem przewodnim są sylwetki patronów roku 2023, ustanowieni przez Sejm 

Rzeczpospolitej Polskiej: Wojciech Korfanty, Paweł Edmund Strzelecki, Aleksander 

Fredro, Aleksandra Piłsudska, Maurycy Mochnacki, Jadwiga Zamoyska i Jerzy 

Nowosielski 

 

 

7. Struktura i przebieg przeglądu: 

Uczestnicy przeglądu mogą zaprezentować się w dowolnej formie artystycznej lub 

połączyć kilka form, które będą stanowiły spójną całość widowiska. 

 Do wyboru:  

✓ twórczość plastyczna/fotograficzna, 

✓ literacka,  

✓ estradowa (śpiew, recytacja, gra na dowolnym instrumencie) 

✓ teatralna, 

✓ sportowo-akrobatyczna 

✓ itp. 

 

8. Czas prezentacji: 

Należy przygotować prezentację, która powinna trwać minimum 20 minut, 

maksimum 30 minut.  

 

9. Ilość uczestników: 

Grupa powinna liczyć minimum 15 osób, maksimum 20 osób. 

 

10.  Postanowienia końcowe: 

✓ Zgłoszenia do udziału w przeglądzie należy dokonać za pomocą karty 

zgłoszenia stanowiącej załącznik do niniejszego regulaminu. 

✓ Kartę zgłoszenia należy przesłać do 1 kwietnia 2023 r. w formie elektronicznej 

na e-maila konkurskorsze.wp.pl lub dostarczyć osobiście. 

✓ Prezentowane prace oraz występy nie mogą zawierać treści 

dyskryminujących lub wulgarnych. 

✓ Uczestnicy sami zapewniają sobie niezbędne materiały potrzebne do 

występu. 

✓ Uczestnicy gwarantują, że prezentowany przez nich program jest oryginalny i 

nie narusza praw osób trzecich. 

✓ W przypadku małej ilości zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo do 

zmiany terminu lub odwołania przeglądu. 

✓ Organizator zapewnia sprzęt nagłaśniający, mikrofony, laptop, projektor 

multimedialny (potrzeby w tym zakresie należy wpisać na karcie zgłoszenia). 

✓ Wszystkie pozostałe rekwizyty potrzebne do występu, uczestnicy 

zabezpieczają we własnym zakresie. 

✓ O kolejności występów decyduje kolejność zgłoszeń 

✓ Informacja o kolejności występów zostanie podana do wiadomości 24 

kwietnia 2023 r.  



3 
 

✓ Jest możliwość przeprowadzenia generalnej próby w określonym dniu i 

godzinie po wcześniejszym uzgodnieniu z organizatorem przeglądu. 

✓ Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w siedzibie MOK. 

✓ Zapewniamy kawę i herbatę uczestnikom przeglądu. 

 

11. Komisja: 

Oceny spektakli konkursowych dokona profesjonalne, niezależne jury powołane 

przez organizatora. 

 

12. Ocena i nagrody: 

Komisja powołana przez organizatora będzie brała pod uwagę: 

✓ pomysł,  

✓ wykonanie, 

✓ aranżację,  

✓ charakteryzację,  

✓ grę aktorską, 

✓ mimikę, 

✓ nieszablonowość. 

✓ dobór tekstu/scenariusza,  

✓ ruch sceniczny,  

✓ przestrzeń sceniczną, 

✓ oprawę muzyczną  

✓ reżyserię 

✓ dobór, estetykę strojów i rekwizytów 

✓ muzykalność, intonację, dykcję; 

✓ ogólny wyraz artystyczny 

 

Nagrodą za I i II miejsce jest trzydniowy wyjazd na Litwę w dniach 15 -17. 06. 2023 r. gdzie 

Laureaci zaprezentują konkursowe spektakle dla dzieci i młodzieży szkolnej z partnerskiego 

miasta Ejszyszki. 

Przewidziana jest NAGRODA SPECJALNA dla osób za najciekawszą osobowość/talent roku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zachęcamy do uczestnictwa w przeglądzie      


