
REGULAMIN 

III WOJEWÓDZKIEGO PRZEGLĄDU AMATORSKIEJ 

TWÓRCZOŚCI TEATRALNEJ 

 „PIKtoGRAmy” 

ELIMINACJE GMINNE - WĄSOSZ 

                                                                       13-14, 16-17 marca 2023r. 

I. ORGANIZATOR ELIMINACJI GMINNYCH 

1. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wąsoszu 

 

II. OPIS KONKURSU 

1. Eliminacje gminne dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wąsosz są etapem III Wojewódzkiego 

Przeglądu Amatorskiej Twórczości Teatralnej PIKtoGRAmy /Organizator - Podlaski Instytut Kultury 

w Białymstoku/ 

2. Przegląd jest połączeniem trzech dotychczas organizowanych konkursów: Małego Konkursu 

Recytatorskiego „Baje, Bajki, Bajeczki”; Konkursu Recytatorskiego dla Przedszkolaków „O Złotą 

Różdżkę Dobrej Wróżki” i Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Przedszkolaków „Mama, Tata i Ja”, 

w jeden przegląd twórczości teatralnej, rozszerzone o starsze kategorie wiekowe oraz forum teatrów 

amatorskich. 

3. Przegląd jest adresowany do przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych oraz średnich z terenu 

Gminy Wąsosz 

4. Przegląd odbędzie się w GOKiS w Wąsoszu w dniach 13-14, 16-17 marca 2023r. 

 

III. CELE KONKURSU 

1. Wyłonienie laureatów do Wojewódzkiego Przeglądu Niezawodowej Twórczości Teatralnej 

PIKtoGRAmy  

2. Prezentacja i promocja twórczości artystycznej dzieci w wieku przedszkolnym  

i szkolnym mieszkających w Gminie Wąsosz. 

3. Szerzenie kultury języka i piękna polskiego słowa. 

4. Stymulacja rozwoju osobistego uczestników, pobudzenie ich do kreatywnego działania. 

5. Budzenie wrodzonego talentu do kreowania własnego świata poprzez słowo mówione i śpiew. 

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wąsosz  w następujących 

kategoriach wiekowych: 

      I  - dzieci w wieku przedszkolnym /3-6 lat/ 

      II - klasy I-III szkoła podstawowa /7-10 lat/,                              

      III - klasy  IV-VI szkoła podstawowa 

      IV – klasy VII-VIII szkoła podstawowa 

      V- młodzież- szkoła średnia 



 

Proszę o wytypowanie z jednej placówki w danej kategorii z każdej klasy; odpowiednio  - w klasach 

liczących do 10 uczniów - jednego uczestnika, powyżej 10 uczniów – dwóch uczestników, powyżej 

20 uczniów – trzech uczestników do dnia 09 marca 2023r. 

2. Do eliminacji wojewódzkich w Białymstoku komisja konkursowa może wytypować w kategoriach: 

 Mistrzowie Recytacji- maksymalnie 2 osoby z każdej kategorii wiekowej 

 Mistrzowie Piosenki- maksymalnie 2  osoby z każdej kategorii wiekowej 

3. Jeden uczestnik może wziąć udział zarówno w konkursie piosenki jak i recytatorskim.  

 

V. REPERTUAR:  

     1.  Postanowienia ogólne doboru repertuaru: 

 a) utwory w konkursie Mistrzowie Recytacji/Piosenki muszą dotykać (choćby w sposób symboliczny) 

tematu przewodniego.  

b) hasło przewodnie Przeglądu: „Wszystko jest z wody, z wody powstało i z wody się składa”. Woda to 

stan skupienia, jeden z żywiołów, ale to również, strumyki, potoki, rzeki, stawy, morza, oceany i deszcz 

ale też łzy. Woda to także jej braki uczucie z nim związane jak łaknienie, pragnienie itd.” 

c) utwory we wszystkich poszczególnych kategoriach wiekowych muszą być wykonywane w języku 

polskim. 

            2. Mistrzowie Recytacji: 

a) uczestnicy przygotowują interpretację jednego utworu (wiersza lub fragmentu prozy), 

b) tematyka musi być związana z tematem przewodnim;        

3. Mistrzowie Piosenki:  

a) każdy uczestnik prezentuje jedną piosenkę o tematyce związanej z tematem przewodnim 

b) uczestnik może śpiewać z osobą akompaniującą, podkładem muzycznym lub a cappella, wybór 

zaznacza w karcie zgłoszenia; 

c)   jeśli uczestnik wybiera śpiew z podkładem muzycznym, podkład musi zostać przesłany do 

Organizatora bezwzględnie do dnia 09.03.2023r., na adres mailowy: gok3@o2.pl, nie dosłanie 

akompaniamentu jest równoważne z rezygnacją z udziału w konkursie; 

d)   jest to konkurs dla solistów  nie dopuszcza się występów duetów śpiewaczych, zespołów, grup 

i chórów; 

 

 

 

 



           

VI. PRZEBIEG PRZEGLĄDU: 

 

1. Dzień pierwszy 13 marca 2023r. – kategoria I, II  

  MISTRZ RECYTACJI- godz. 8.30- 10.00 dzieci w wieku przedszkolnym / 3-6 lat/ 

 MISTRZ  RECYTACJI – godz. 10.00-12.00 uczniowie klas I-III szkoły podstawowej 

2. Dzień drugi 14 marca 2023r. – kategoria III, IV  

 MISTRZ RECYTACJI- godz. 8.30- 10.00  uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej 

 MISTRZ RECYTACJI – godz. 10.00-12.00 uczniowie klas VII-VIII szkoły podstawowej 

                                                                        młodzież – szkoły średnie 

 

3. Dzień trzeci 16 marca 2023r. – kategoria I, II 

 MISTRZ PIOSENKI- godz. 8.30- 10.00 dzieci w wieku przedszkolnym / 3-6 lat/ 

 MISTRZ PIOSENKI – godz. 10.00-12.00 uczniowie klas I-III szkoły podstawowej 

 

4. Dzień czwarty 17 marca 2023r. – kategoria III, IV 

 MISTRZ PIOSENKI – godz. 8.30-10.00 uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej 

 MISTRZ PIOSENKI – godz. 10.00-12.00 uczniowie klas VII-VIII szkoły podstawowej, 

                                                                    młodzież – szkoły średnie 

/ godziny mogą ulec zmianie w zależności od ilości uczestników/ 

                    

VII. JURY 

1. Jury konkursowe eliminacji gminnych III WOJEWÓDZKIEGO PRZEGLĄDU AMATORSKIEJ 

TWÓRCZOŚCI TEATRALNEJ „PIKtoGRAmy” powołuje Organizator 

2. Decyzje jury są ostateczne i nieodwołalne. 

 

VIII. KRYTERIA OCENY JURY 

1. Dostosowanie repertuaru do wieku i wrażliwości emocjonalnej dziecka. 

2. Forma prezentacji. 

3. Interpretacja. 

4. Wyrazistość wymowy (dykcja, emisja)  

5. Ogólny wyraz artystyczny – naturalność wykonania, osobowość sceniczna. 

6. Dobór utworu do hasła przewodniego 

7. Muzykalność ( w przypadku Mistrzów Piosenki) 

 

 

 



IX. NAGRODY  

1. Każdy uczestnik konkursu otrzyma pamiątkowy dyplom.  

2. Laureaci /I, II, III miejsce/ wytypowani przez Jury Konkursowe otrzymają nagrody rzeczowe. Jury 

może przyznać również wyróżnienia.  

 

X. WARUNKI KOŃCOWE 

1. Organizator nie zapewnia transportu ani nie pokrywa kosztów przejazdu uczestnikom eliminacji 

gminnych oraz laureatom zakwalifikowanym do etapu Wojewódzkiego / rodzice/ opiekunowie 

dowożą dzieci we własnym zakresie/  

2. Wszystkie kwestie nie objęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator. 

3. Zgłoszenie uczestnika jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

4. Integralną częścią niniejszego Regulaminu są karty zgłoszenia. 

5. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), znajduje się w 

kartach zgłoszeń. 

Szczegółowych informacji na temat eliminacji gminnych III WOJEWÓDZKIEGO PRZEGLĄDU 

AMATORSKIEJ TWÓRCZOŚCI TEATRALNEJ „PIKtoGRAmy” udziela 

Jolanta Koniecko 

Dyrektor GOKiS w Wąsoszu 

tel.  862731037 

gok3@o2.pl 

 


