
Regulamin XX Festiwalu Teatrów 

1. Festiwal  Teatrów  w Trzęsówce  to  cykliczne  przedsięwzięcie  skupiające  grupy  teatralne
z okolicznych szkół podstawowych z terenu gminy Cmolas na jednej scenie. 

2. W  festiwalu  mogą  uczestniczyć  uczniowie  szkół  podstawowych  w  każdym  wieku.  
Jedna  szkoła  może  wystawić  po  jednej  grupie  teatralnej  w  każdej  z  czterech  kategorii
wiekowych:

a) I kategoria obejmuje klasy 0 – III
b) II kategoria obejmuje klasy IV – VI
c) III kategoria obejmuje klasy VII – VIII
d) IV kategoria  mieszana  obejmuje  grupy,  w  których  występują  uczniowie  w  rożnym

wieku.

3. Zgłoszenia szkół do Festiwalu Teatrów wraz z imienną czytelną listą aktorów i opiekunów
przyjmujemy do 4 listopada 2022 r. do godz. 15.00 w Szkole Podstawowej im. Zygmunta
Nowakowskiego w Trzęsówce.

4. Prezentacje XX Festiwalu zaplanowane zostały na 27 listopada i 4 grudnia 2022 r. Występy
poszczególnych  zespołów  będą  się  odbywać  zgodnie  z  losowaniem,  które  odbyło  się
podczas Gali XIX Festiwalu Teatrów w dniu 16 stycznia 2022 r. w Szkole Podstawowej
im. Zygmunta Nowakowskiego w Trzęsówce.

Terminy prezentacji szkół przedstawiają się następująco:

27 listopada 2022r.
SP Trzęsówka – klasy VII – VIII 
SP Ostrowy Baranowskie
Sp Poręby Dymarskie
SP Trzęsówka – klasy IV – VI
SP Trzęsówka – klasy 0 – III 

4 grudnia 2022r.
SP Jagodnik
SP Cmolas
SP Ostrowy Tuszowskie
SP Hadykówka

5. Repertuar  przedstawień  na  Festiwal  Teatrów  jest  nieograniczony  –  uczestnicy  mogą
zaprezentować dowolny gatunek sceniczny.

6. Czas trwania jednej prezentacji nie może przekraczać 30 minut i będzie uwzględniony
podczas oceny przez JURY.

7. Nagrody i wyróżnienia.

W każdej z wymienionych kategorii wiekowych przewiduje się przyznanie nagród: I, II i III
oraz wyróżnień. 



Zostanie przyznana również nagroda GRAND PRIX dla najlepszego przedstawienia oraz
GRAND PRIX i wyróżnienia za najlepszą grę aktorską.
Ponadto  przewidujemy  wyróżnienia  dla  przedstawień  za  reżyserię,  scenografię,  oprawę
muzyczną i kostiumy.

8. Zgłoszenia należy kierować osobiście lub drogą e-mailową do:

Szkoła Podstawowa 
im. Zygmunta Nowakowskiego 
w Trzęsówce
36-106 Trzęsówka 231
tel. 17 28 37 391
E-mail: zstrz@wp.pl

9. Zgłoszeń należy dokonywać na formularzu dostępnym do pobrania na stronie internetowej
szkoły: zs.trzesowka.org. 
Proszę dołączyć do zgłoszenia czytelną, imienną listę aktorów oraz opiekunów.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Organizatorzy Festiwalu


