
21 marca  – Światowy Dzień Poezji 

27 marca – Międzynarodowy Dzień Teatru 

,,…To jest teatr. 

A teatr jest po to, 

żeby wszystko było inne niż dotąd…’’ 

J. Kulmowa 

 

,, ZŁOTY SEMAFOR’’ 

Gmina Bogoria - I konkurs małych form teatralnych  

 

 

1. Cel : 
-popularyzacja zespołowych form teatralnych 
-promocja poezji 
-pobudzanie aktywności twórczej dzieci 
-wymiana doświadczeń 
 

2. Organizator : 
Gminny Ośrodek Kultury w Bogorii 
 

3. Miejsce i termin : 

Ze względu na sytuację epidemiologiczną ,, ZŁOTY SEMAFOR, Gmina Bogoria - I konkurs 

małych form teatralnych‘’ odbędzie się w formule on-line. 

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia  23 marca 2021 r. /wtorek/ do godz. 16.00. 

 
4. Warunki uczestnictwa : 

Konkurs ma charakter występów zespołowych, adresowany jest do klas I-III szkół 
podstawowych z terenu gminy Bogoria. 

Warunkiem udziału w Konkursie jest  nagranie ok. 10-minutowego filmu 
zawierającego inscenizację wiersza Jana Brzechwy, przedstawionej w dowolnej 
formie teatralnej z wykorzystaniem słowa mówionego oraz innych środków ekspresji 
teatralnej np. rekwizyty, ruch itp. 

Film powinien być nakręcony ,,na żywo’’ w postaci jednego, stabilnego ujęcia                        
w układzie poziomym na ogólnodostępnym sprzęcie  - aparacie, telefonie, kamerze 
video. 

Niedopuszczalna jest jakakolwiek ingerencja w realizację nagrania (np. podkładanie 
playbacku pod obraz, fragmentów innych filmów itp.) 

Zamieszczenie nagrania na koncie youtube.com z dopiskiem zawierającym 
następujący opis : 



,, ZŁOTY SEMAFOR, Gmina Bogoria - I konkurs małych form teatralnych‘’, klasa, 
nazwa instytucji zgłaszającej.   

Przesłanie do dnia 23 marca 2021 r. do godz. 16.00 linku z w/w nagraniem na adres 
mailowy gok0@gazeta.pl wraz ze skanem podpisanej zgody na przetwarzanie danych 
osobowych.  

Zgoda do pobrania na stronie internetowej GOK w Bogorii 
https://gokbogoria.naszgok.pl/  i facebooku. 

E-mail należy zatytułować ZŁOTY SEMAFOR – zgłoszenie 

Każda klasa może zgłosić do Konkursu 1 film. 

 

5. Kryteria oceny: 

Powołana przez Organizatora Komisja oceni : 

- sposób recytacji : intonacja i interpretacja wiersza 

- wykorzystanie różnych środków przekazu : ruch, scenografia, kostiumy, muzyka itp. 

- ogólny wyraz artystyczny 

Komisja przyzna I, II i III miejsce 

Wszystkie klasy biorące udział w Konkursie otrzymają pamiątkowe dyplomy. 

Główna nagroda Konkursu ma charakter nagrody publiczności. 

,,ZŁOTY SEMAFOR’’ 
zdobędzie klasa, której nagranie otrzyma największą  

ilość ,,polubień’’ na facebooku GOK w Bogorii  

https://www.facebook.com/GOKBogoria/   

w okresie od 26 marca 2021 r. do 12 kwietnia 2021 r. do godz. 10.00 

W przypadku otrzymania takiej samej ilości głosów w wyznaczonym terminie, wydłużony 
zostanie czas głosowania o kolejną dobę. 

Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na facebooku GOK w Bogorii do 15 kwietnia 2021 r.  

Uczestnicy i laureaci zostaną powiadomieni o sposobie odbioru nagród. 

6. Dodatkowe informacje: 

Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator. 

Nagrania zgłoszone do ,, ZŁOTY SEMAFOR, Gmina Bogoria - I konkurs małych form 
teatralnych‘’  zostaną umieszczone na https://www.facebook.com/GOKBogoria/  

Tel. 15 867 4165 
E-mail : gok0@gazeta.pl  
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