
Konkurs plastyczny: TEATR – MIEJSCE MAGICZNE 

Pod patronatem 

Teatru Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana 

W Bielsku-Białej 

 

REGULAMIN 

Organizator konkursu :  

Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich Oddział w Bielsku-Białej  

Cele konkursu: 

- podkreślenie roli i wagi  teatru w edukacji kulturalnej 

- popularyzowanie historii teatru 

- ćwiczenie umiejętności poszukiwania informacji i dokumentowania źródeł 

- rozwijanie kreatywności i plastycznych umiejętności uczniów 

- uświetnienie obchodów Międzynarodowego Dnia Teatru 

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych               

oraz integracyjnych i specjalnych. Poszczególnym kategoriom wiekowym odpowiadają różne 

zadania do wykonania. 

Szkoła może zgłosić dowolną liczbę prac w każdej kategorii wiekowej. 

 Przystąpienie do konkursu jest równoczesne z oświadczeniem, że uczestnik 

posiada pełnię praw autorskich, osobistych i majątkowych do opracowanego 

materiału oraz, że praca konkursowa nie narusza praw osób trzecich. 

 

Prace należy dostarczyć lub przesłać do siedziby TNBSP O/Bielsko-Biała ul. Komorowickiej 

27, w terminie do 15 marca 2021 r. Prace przyjmowane są w godzinach pracy  Biblioteki szkolnej 

ZSE, w godz. 7.30-15.00. W przypadku przesyłki obowiązjuje data stempla pocztowego. 

Udział w konkursie jest równoznaczny ze zgodą na publiczną prezentację prac i użycie 

nazwisk twórców w ramach działań TNBSP Oddział w Bielsku-Białej. 

W związku ze zmieniającą się sytuacją pandemiczną Organizator zastrzega sobie prawo 

poinformowania o warunkach i terminie wręczenia nagród podczas ogłoszenia wyników 27 marca 

2020 r. 

  



TEMATY KONKURSOWE 

Kategoria I: Temat dla uczniów klas 1-4 szkoły podstawowej 

Teatr jest najważniejszą rzeczą na świecie, gdyż tam pokazuje się ludziom, jakimi mogliby być, 

jakimi pragnęliby być, choć nie mają na to odwagi, i jakimi są./ Tove Jansson, „Lato Muminków”/ 

Zadanie: 

Wykorzystując dowolną technikę plastyczną przedstaw na kartce formatu A4 swojego ulubionego 

bohatera sztuki, którą widziałaś/widziałeś w teatrze. 

Do pracy dołącz: 

- metryczkę według zamieszczonego wzoru 

- informację zawierającą imię bohatera i tytuł sztuki wykorzystanej w pracy 

 Kategoria II: Temat dla uczniów klas 5-8 szkoły podstawowej 

A teatr jest po to,  

żeby wszystko było inne niż dotąd.  

Żeby iść do domu w zamyśleniu,  

w zachwycie.  

I już zawsze w misce księżyc widzieć... /Joanna Kulmowa / 

Zadanie 

Wykorzystaj jeden z wielu cytatów o teatrze i przedstaw go w dowolnej płaskiej formie plastycznej 

w formacie A3 (napis wkomponuj w plastyczną wizję) 

Do pracy dołącz: 

- metryczkę według załączonego wzoru 

- nazwisko autora wykorzystanego cytatu 

 Kategoria III: Temat dla uczniów szkół ponadpodstawowych 

Teatr jako jedyny jest syntezą wszystkich sztuk tworzących kulturę. /Temida Stankiewicz-

Podhorecka, wykład „O kondycji współczesnego teatru”, WSKSiM, Toruń 30 marca 2011/ 

Zadanie 

Przygotuj infografikę ilustrującą temat /w formacie plakatowym/ 

Do pracy dołącz: 

- metryczkę według zamieszczonego wzoru 

- bibliografię obejmującą wykorzystane materiały źródłowe  

 Kategoria IV: Temat dla uczniów szkół integracyjnych i specjalnych 

Zadanie 

Wybierz jeden z trzech wcześniejszych tematów, który Ci najbardziej odpowiada. 

Do pracy dołącz: 

- metryczkę według zamieszczonego wzoru  

https://pl.wikiquote.org/wiki/Temida_Stankiewicz-Podhorecka
https://pl.wikiquote.org/wiki/Temida_Stankiewicz-Podhorecka


 

Metryczka 

Imię i nazwisko ucznia 

 

 

Klasa 

 

 

Szkoła 
/nazwa , nr telefonu/ 

 

Opiekun ucznia 

 

 

Telefon kontaktowy do 
opiekuna 

 

 

 

Wzór pozwolenia na publikację wizerunku uczestnika konkursu w mediach 

społecznościowych: 

 

Zgadzam się na publikację wizerunku córki (syna) ……………………………………………………..…… 

- biorącej(-go) udział w konkursie plastycznym TEATR – MIEJSCE MAGICZNE - na stronach 

internetowych i  witrynach społeczno-kulturalnych Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół 

Polskich Oddział w Bielsku-Białej oraz Teatru Lalek Banialuka w Bielsku-Białej. 

Data i podpis ………………………………………………………………………… 

 


