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Konkurs z kabaretem w tle 
 

I. Organizator konkursu: 
Zespół Szkół Ogrodniczych w Gorzowie Wielkopolskim 

II. Temat konkursu: 

Konkurs odbywa się pod hasłem „Szkoła w krzywym zwierciadle”. 
III. Cele konkursu: 

1. Promocja samodzielnej twórczości dotyczącej zagadnień szkolnych, 

2. Propagowanie rozwoju artystycznego wśród młodzieży, 
3. Kształtowanie wrażliwości estetycznej oraz stworzenie możliwości 

prezentacji własnego dorobku artystycznego. 

IV. Regulamin konkursu: 

1. Program powinien być ściśle związany z tematyką konkursu i wykonany 
z pamięci. 

2. Można zaprezentować dowolną formę kabaretową: 

 monolog estradowy 

 scenkę satyryczną 

 skecz 

 piosenkę kabaretową 

3. Nad treścią satyryczno-kabaretową powinni czuwać nauczyciele 

/wychowawcy uczniów biorących udział w konkursie. 
4. Występ nie powinien przekraczać 10 min, a czas na przygotowanie 

dekoracji do występu – 4 min. 

5. Dekoracje scenek samodzielnie przygotowują uczestnicy konkursu 
(w przypadku pytań prosimy o kontakt z organizatorami). 

6. W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół gimnazjalnych. 

7. W każdej scence może brać udział max. 10 uczniów. 
8. Każda szkoła może przedstawić jedną scenkę kabaretową. 

9. Przyjmowane będą wyłącznie zgłoszenia dokonane przez osoby dorosłe 

(nauczyciel/wychowawca) na formularzach zgłoszeniowych - 
(patrz zał. do regulaminu) 

10. Osoba zgłaszająca uczestników do konkursu przesyła: 

 imienną listę zgłaszanych uczestników 

 tytuł scenki 

 orientacyjny czas występu wraz z przygotowaniem dekoracji 

 informację o zapotrzebowaniu na sprzęt (np. krzesła, ławki, sprzęt 

audiowizualny) 

11. Zgłoszenia należy przesłać drogą elektroniczną na adres:  
zsog@edu.gorzow.pl 

12. Termin zgłoszenia upływa  11 marca 2016 r. 

13. W razie zbyt małej ilości zgłoszeń Organizator ma prawo 

do przesunięcia terminu lub odwołania konkursu. 
14. Kontakt do Organizatora: 

Małgorzata Wilms 

tel. 503 389 499 
e-mail: info@wilms.pl 
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Kamila Górecka 
tel. 95 723 95 24 

e-mail szkoły: zsog@edu.gorzow.pl 

 
V. Postanowienia szczegółowe: 

1. Wszystkie występy oceniane będą przez Jury powołane przez 

Organizatora. 
2. W skali dziesięciopunktowej oceniane będą następujące elementy: 

 poprawność językowa 

 wrażenia artystyczne 

 interpretacja tematu 

 ogólna koncepcja występu 

 scenografia i kostiumy 

3. Decyzja Jury jest nieodwołalna (suma uzyskanych punktów  

za prezentację decyduje o zajętym miejscu). 

4. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymują grupowe dyplomy 
uczestnictwa, a nauczyciele/wychowawcy dyplomy podziękowania za 

przygotowanie uczniów do konkursu. 

5. Laureaci konkursu otrzymają atrakcyjne nagrody.     
VI. Po zakończeniu części konkursowej przewidziane są warsztaty aktorskie 

prowadzone przez aktorów Teatru im. J. Osterwy w Gorzowie Wlkp. 

VII. Załączniki do pobrania: 
1. Karta zgłoszenia. 

2. Plakat. 
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