
MIĘDZYSZKOLNY KONKURS 

"KRYTYK TEATRALNY"  

 

 

 

 
 

 
Zespół Szkół nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu zaprasza serdecznie 

do wzięcia udziału w konkursie literackim na recenzję teatralną spektaklu 

"Rodzina" według autorskiego scenariusza absolwenta naszego liceum Kacpra 

Szymoniuka oraz Justyny Pietrzak; w reżyserii nauczycielki języka polskiego i 

opiekunki SKT „Z Górki” Justyny Pietrzak, w wykonaniu aktorów ze Szkolnego Koła 

Teatralnego „Z Górki”. 

Konkurs jest przeznaczony dla uczniów starszych klas szkół podstawowych oraz 

uczniów szkół ponadpodstawowych, którzy będą mieli okazję obejrzeć prapremierę 

4 listopada lub będą uczestniczyć jako publiczność w premierze 7 listopada. 

 

 CELE KONKURSU 

1. Uwrażliwienie na sztukę i pracę twórczą rówieśników. 

2. Rozbudzenie zainteresowania teatrem. 

3. Poszerzenie umiejętności posługiwania się słownictwem charakterystycznym dla 

teatru i sztuk scenicznych. 

 Sprawdzenie umiejętności pisarskich - odnajdywanie talentów literackich. 

4. Promowanie młodych twórców - krytyków teatralnych. 

5. Propagowanie kultury języka polskiego. 

6. Podejmowanie prób literackich - recenzja teatralna. 

7. Zdobycie umiejętności konstruktywnej krytyki. 



REGULAMIN 

 

1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół nr 1 im. Anny Wazówny, a w 

szczególności SKT „Z Górki” pod opieką polonistki Justyny Pietrzak. 

2. Konkurs przeznaczony jest dla młodych widzów spektaklu "Rodzina". 

3. Zadaniem uczestnika konkursu jest napisanie recenzji teatralnej spektaklu 

"Rodzina”. 

4. Prace konkursowe należy napisać wyłącznie pismem komputerowego edytora 

tekstu (czcionką 12, Times New Roman lub Calibri, odstępy między 

wierszami 1,15, minimum 1 strona A4) i nadesłać na adres e-mail: 

pietrzak@wazowna.pl, w temacie wiadomości proszę wpisać "Krytyk 

teatralny" wraz z wypełnionymi i podpisanymi (skan/fax) załącznikami do 

niniejszego regulaminu. Prace można również dostarczyć osobiście do 

sekretariatu szkoły lub wysłać pocztą tradycyjną na adres: Zespół Szkół 

nr 1 im. Anny Wazówny, ul. PTTK 28, 87400 Golub-Dobrzyń. 

5. Prace konkursowe powinny spełniać wymogi recenzji teatralnej, w tym: 

a) oryginalny, ciekawy i zwracający uwagę tytuł; 

b) wstęp zawierający informacje m. in. o twórcach spektaklu (scenariusz, 

reżyseria itp.) oraz o czasie i miejscu premiery/prapremiery; 

c) rozwinięcie, w którym recenzent w oryginalny i ciekawy sposób opisze znaki 

teatralne, czyli np. scenografię, rekwizyty, kostiumy, charakteryzację, 

choreografię, światło, muzykę, śpiew, grę aktorską (mimikę, gesty, ruch 

sceniczny, dykcję itp.); niniejsza część może składać się z kilku akapitów, a 

analiza znaków teatralnych i wynikająca z niej interpretacja powinny być 

podporządkowane myśli przewodniej, którą należy zasygnalizować w 

tytule; cała praca musi być spójna; 

d) zakończenie - ostateczna ocena sztuki, wypływająca z wcześniejszych 

rozważań, podsumowanie. 

6. Prace konkursowe powinny: 

a) być poprawne merytorycznie, językowo i kompozycyjnie; 

b) odznaczać się kulturą języka polskiego; 

c) być napisane samodzielnie przez ucznia; 

d) być interesujące; 

e) zawierać fakty i opinie (powinny łączyć merytoryczny opis faktów z 

subiektywną oceną spektaklu). 
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7. Prace (wraz z załącznikami) należy nadesłać/dostarczyć do 30 listopada 

2022 roku (liczy się data stempla pocztowego). 

8. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych tekstów. Nadesłanie prac jest 

jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich publikację. 

9. Nadesłane prace oceniać będzie jury powołane przez organizatorów. 

10. Nagrodzone utwory zostaną umieszczone na stronie Zespołu Szkół nr 1 im. Anny 

Wazówny oraz zaprezentowane podczas gali wręczenia nagród.

11. Oficjalne ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się 

w Zespole Szkół nr 1 im. Anny Wazówny. O dokładnym terminie laureaci 

zostaną powiadomieni (telefonicznie/mailowo). 

12. Organizatorzy nie zwracają kosztów dojazdu na galę finałową. 

13. Ewentualne pytania proszę kierować do autorki konkursu Justyny Pietrzak na 

adres e-mail: pietrzak@wazowna.pl. 

14. Organizator w związku z prowadzonym konkursem będzie prowadził fotorelację 

i opublikuje dane zwycięzców. 

 

Uczestnicy konkursu/opiekunowie prawni przesyłają na adres organizatora kartę 

zgłoszeniową, oświadczenie o wyrażeniu zgody na umieszczenie wizerunków 

uczestników oraz pracę konkursową w terminie do 30 listopada 2022 roku. 

 

 

Z poważaniem 

Organizator 

konkursu 

 

Zespół Szkół nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu-

Dobrzyniu, ul. PTTK 28, 87-400 Golub-Dobrzyń, 

tel./fax: 0566835450/0566835451; sekretariat@wazowna.pl 

oraz Justyna Pietrzak 

nauczyciel ZS nr 1 im. Anny Wazówny i opiekun SKT “Z 

Górki” e-mail: pietrzak@wazowna.pl tel. 698-954-377
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Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu "Krytyk teatralny" 

 

Konkursu "Krytyk teatralny" 

Karta zgłoszeniowa do Konkursu "Krytyk teatralny" 

Dane uczestnika (ucznia): 

imię i nazwisko  .....................................................................................................................................................  

wiek  ........................................................................................................................................................................  

klasa  .......................................................................................................................................................................  

nazwa i adres szkoły ...........................................................................................................................................  

telefon kontaktowy szkoły  ................................................................................................................................  

e-mail szkoły  ........................................................................................................................................................  

tytuł pracy konkursowej .....................................................................................................................................  

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego 

telefon kontaktowy  ............................................................................................................................................  

e-mail  .....................................................................................................................................................................  

 

 

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem konkursu 

 i akceptuję jego warunki 

 

 

………………………………………………………….. 

Podpis pełnoletniego ucznia lub  

 rodzica/opiekuna prawnego



 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU W 

KONKURSIE „KRYTYK TEATRALNY” 

 

 

Zgadzam się na rozpowszechnienie mojego wizerunku (uczeń pełnoletni) lub 

wizerunku mojego dziecka (oświadczenie pospisuje rodzic/opiekun prawny) zgodnie 

z art. 81 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. 

Dz. U. z 2019 r., poz. 1231, z późn. zmianami) w związku z zarejestrowaniem 

wizerunku uczestnika w Konkursie „Krytyk teatralny” organizowanym przez Zespół 

Szkół nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu. Zgadzam się na umieszczenie 

wizerunku na stronie internetowej Zespołu Szkół nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu-

Dobrzyniu oraz na fanpage’u Facebook szkoły – szczegółowe informacje o 

przetwarzaniu danych osobowych na portalu Facebook znajdzie państwo tutaj  

https://www.facebook.com/zswazowna/ . Zgadzam się na upublicznienie tekstu 

konkursowego w związku z Konkursem „Krytyk teatralny”, na stronie internetowej 

placówki oraz również na profilu społecznościowym Facebook naszej placówki w 

celach informacji i promocji. 

 

 

..…………………………………………………………………………………………… 

(podpis uczestnika lub rodzica/opiekuna prawnego) 
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Informacje o przetwarzaniu danych osobowych uczestników 

Konkursu 

 

1. Administratorem Państwa danych jest Zespół Szkół nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu-

Dobrzyniu reprezentowany przez Dyrektora z siedzibą przy ul. PTTK 28 w Golubiu-

Dobrzyniu tel.: +48 56 683-54-50 adres e-mail: sekretariat@wazowna.pl. 

 

2. Państwa dane będą przetwarzane w związku z  organizacją Konkursu ,, Krytyk teatralny,, na 

podstawie zapisów regulaminu Konkursu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. 

przetwarzanie jest niezbędne do realizacji warunków umowy -regulaminu oraz zgodnie z art. 

6 ust. 1 lit e RODO,tj. w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym,   

w zakresie realizacji przez nas zadań edukacyjnych oraz krzewieniem kultury, jak również   

w celu wykonania fotorelacji  z konkursu,  zawierającej wizerunek uczestnika na podstawie 

uzyskanej zgody- zezwolenia na publikacje wizerunku na naszej stronie  internetowej jak i 

na portalu społecznościowym Facebook dla naszej szkoły, wynikającej z ustawy o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r Dz. U. z 2019 

r. poz. 1231. z późniejszymi zmianami). 

 

3. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu wskazanego w pkt.2. 

 

4. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.  

 

5. Mają Państwo prawo złożenia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych 

osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.  

 

6. Państwa dane mogą być udostępniane przez Administratora danych podmiotom 

upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa. 

 

7. Został wyznaczony Inspektor ochrony danych, z którym można kontaktować się w sprawach 

związanych z danymi osobowymi poprzez adres e-mail: iod@golub-dobrzyn.com.pl. 

 

8. Państwa dane od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z 

regulacji prawnych- kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym 

wykazie akt dla naszej placówki. 

 

9. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały 

profilowaniu. 
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