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Regulamin konkursu „Wodny Teatr”  

organizowanego w ramach 
programu edukacji ekologicznej Kajakowy Patrol Św. Franciszka II 

 
Organizator: Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej 
 
Instytucja wspierająca: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

Cele konkursu: 

1. poziomu świadomości ekologicznej i społecznej uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i 
ponadgimnazjalnych,  

2. kształcenie twórczego myślenia i umiejętności aktorskich, 

Informacje o Konkursie 

Konkurs służy wybraniu najciekawszych spektakli teatralnych przedstawiających problem ochrony wód i 

gospodarki wodnej. Spektakl musi być autorskim dziełem grupy zgłaszającej się do konkursu. 

I etap to wybór 3 najlepszych spektakli przez Komisję Konkursową. Autorzy wybranych filmów zostaną 

zaproszeni do wyjazdu na teatralne-tourne po wojewódzkich ośrodkach kultury celem przedstawienia 

najlepszych spektakli szerszej publiczności. Taka forma przedstawienia problemu ochrony wód będzie 

miała charakter edukacyjny.   

Warunki uczestnictwa: 

1. Uczestnikami konkursu mogą być: amatorskie młodzieżowe (uczniowie szkół podstawowych, 

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych) grupy teatralne działające przy szkołach, ośrodkach 

kultury, klubach młodzieżowych i świetlicach.  

2. W spektaklu może grać nie więcej niż 15 aktorów. 

3. Spektakl nie powinien trwać więcej niż 45 minut. 

4. Zakres czasowy konkursu: zgłoszenia do 30 kwietnia 2014 roku. 

5. Prace konkursowe muszą być opatrzone wypełnionym formularzem zgłoszeniowym (do 

pobrania ze strony www.kajakowypatrol.pl  

6. Do formularza należy załączyć oświadczenie o zgodzie na wykorzystanie wizerunku 

występujących w nim osób oraz oświadczenie o zgodzie na wyjazdy na teatralne-tourne w 

momencie wygrania. Wzór oświadczenia do pobrania ze strony www.kajakowypatrol.pl. 

7. Prace konkursowe muszą być opatrzone: nazwiskiem i imieniem autora lub autorów, adresem 

do korespondencji, numerem do kontaktu, emailem do kontaktu, wiekiem autora.  

8. Wymagane tez jest podanie imienia i nazwiska opiekuna, rodzica lub nauczyciela autora. 

9. Spektakl powinien być nagrany na płytę CD lub DVD. 
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10. Prace należy przesłać pocztą na adres biura projektu Kajakowy Patrol: ul. Kościelna 10, 17-312 

Drohiczyn z dopiskiem KONKURS. Koszty dostarczenia projektów pokrywa uczestnik. Prace 

nie będą odsyłane. 

11. Komisja Konkursowa  dokona oceny nadesłanych prac i wyboru 3 najlepszych prac, których 

autorzy otrzymają nagrody rzeczowe, oraz zostaną zaproszeni do wyjazdu na teatralne-tourne 

do ośrodków kultury w których szerokiej publiczności zaprezentują swoje edukacyjne 

spektakle. Organizator konkursu zapewni uczestnikom teatralnego-tourne dojazd oraz 

wyżywienie. 

12. W skład Komisji będą wchodzić przedstawiciele Organizatora Projektu. 

13. Praca konkursowa nie może naruszać praw osób trzecich, a w szczególności cudzych praw 

autorskich. 

14. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania prac podczas realizacji projektu - 

zamieszczenia ich na stronie internetowej projektu, poddanie ich publicznej ocenie przez 

Internautów. 

15. Ogłoszenie wyników nastąpi po 15 maja 2014 roku, na stronie www.kajakowypatrol.pl  

16. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu z przyczyn niezależnych od 

organizatora. 

17. Przystąpienie do Konkursu oznacza wyrażenie zgody bez zastrzeżeń na warunki niniejszego 

Regulaminu. 

 

Nagrody: 

Za zajęcie I miejsca: kamera (dla każdego aktora). Wartość każdej nagrody ok. 1200 zł 

Za zajęcie II miejsca: aparat fotograficzny (dla każdego aktora) Wartość każdej nagrody ok. 500 zł 

Za zajęcie III miejsca: książki edukacyjne (dla każdego aktora) Wartość każdej nagrody ok. 200 zł 

 

 

Biuro konkursu: 

Biuro Projektu Kajakowy Patrol Św. Franciszka II 

ul. Kościelna 10 

17 – 312 Drohiczyn 

e-mail: biuro@kajakowypatrol.pl  
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