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I ŻEGLARSKIEJ 

,,Morze przygody – z wiatrem w żaglach” 
 

 
 

I MIĘDZSZKOLNY KONKURS SCENICZNY  
,,IMPRESJE MORSKIE” 

 
 

Cele konkursu: 

 popularyzowanie wiedzy o tradycjach i obrzędach morskich wśród 

uczniów; 

 rozwijanie wśród uczniów zainteresowań tematyką morską; 

 inspirowanie zabawą teatralną; 

 wyłonienie młodych talentów; 

 stworzenie właściwej atmosfery, życzliwej rywalizacji; 

 

Termin konkursu:  

 23 maja 2013 r. ( czwartek ); 

 

Miejsce i godzina konkursu: 

 sala gimnastyczna SP5, godz. 14.00; 

 

Kategoria wiekowa: 

 uczniowie klas I – VI; 

 

Uczestnicy:  

Zainteresowane klasy wraz z wychowawcą przygotowują 

przedstawienie teatralne związane z tematyką morską. Czas trwania spektaklu 

nie może przekroczyć 10 minut. 

 

 

Organizatorzy:  Lilla Fronczyk, 

         Agata Orzech, 

                                         Elżbieta Rajewska – Przybyła, 

Ewa Banaś 
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Regulamin I Międzyszkolnego Konkursu Scenicznego  
,,Impresje morskie” 

 
 

I 
Organizator: Szkoła Podstawowa nr 5 im. Henryka Sienkiewicza w Szczecinie, 
ulica Królowej Jadwigi 29, 70-262 Szczecin , tel.: (91) 433-30-07,  
e-mail: sp5@um.szczecin.pl 
 
Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 5, sala gimnastyczna. 
Uczestnicy: uczniowie szkół podstawowych – klasy I – VI. 
Zgłoszenia: do dnia 17 maja 2013 roku (nazwa szkoły, imię i nazwisko opiekuna 
oraz nr tel., klasa). Bliższych informacji udziela p. Elżbieta Rajewska – Przytuła, 
tel. 608616592 e-mail: erajewska@wp.pl 
 

II 
1. Konkurs jest imprezą otwartą. 

2. Zgłoszenie do konkursu odbywa się przez złożenie wypełnionej karty 

zgłoszenia (załącznik). 

3. Do oceny prezentacji konkursowych zostanie powołana komisja. 

4. Członkami komisji będą osoby związane z  edukacją morską oraz 

pedagodzy posiadający bogate doświadczenia w pracy z dziećmi i aktorzy 

Teatru Lalek PLECIUGA.  

5. Komisja dokona wyboru najlepszych zespołów oraz przyzna nagrody 

indywidualne w kategorii: najlepszy aktor i najlepsza aktorka. 

6. Komisja Konkursowa ocenia ogólny wyraz artystyczny. 

7. Ostateczny werdykt ustalony jest w drodze wspólnej dyskusji Komisji. 

8. Decyzja Komisji jest ostateczna i niepodważalna. 
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Pieczątka szkoły 

 

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA ZESPOŁU  NA I MIĘDZYSZKOLNY 

KONKURS SCENICZNY ,,IMPRESJE MORSKIE”  

 

 

Zgłaszam zespół reprezentujący Szkołę Podstawową nr ……………               

do Międzyszkolnego Konkursu Scenicznego ,,Impresje morskie”, który 

odbędzie się 23 maja 2013r. 

 

1. Repertuar (tytuł, czas trwania, liczba uczestników): 

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

2. Kategoria wiekowa (klasa):…………………….. 

3. Imię i nazwisko opiekuna, nr telefonu: 

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

 

 

……………………………………………… 

                                                                                    (podpis opiekuna) 

 


