
REGULAMIN 

BAJKOWA PARADA 

Przegląd Teatrzyków Przedszkolnych 

Edycja 15 

Przypomnijmy przyjacielu wieczorynki sprzed lat wielu… 

 

I. Organizator 

Miejska Biblioteka Publiczna w Piotrkowie Trybunalskim 

 

II. Cele 

1. Popularyzacja literatury dziecięcej 

2. Wprowadzenie przedszkolaków w świat teatru 

 

III. Warunki uczestnictwa 

Przegląd ma formę konkursu. Mogą do niego przystąpić przedszkolne teatrzyki 

dziecięce z Piotrkowa Trybunalskiego. Każde przedszkole może zgłosić jeden teatrzyk, 

liczący nie więcej niż 25 osób (wyjątkowo, jeśli w przedszkolu samorządowym grupa liczy 

więcej niż 25 dzieci, nauczyciel może zgłosić całą grupę). 

Piętnasta edycja Bajkowej Parady będzie poświęcona wieczorynkom z lat 70., 80. i 90. 

Przedstawienie przygotowane przez uczestników przeglądu, powinno prezentować przygody 

wybranych bohaterów wieczorynek. W jednym przedstawieniu mogą występować postacie 

z różnych dobranocek. Prezentacja nie musi być wiernym odzwierciedleniem jednej 

wieczorynki – może to być swoisty mix bajek i bohaterów. Nie może to być również jeden 

odcinek konkretnego tytułu. Ważne, aby prezentacja oddawała klimat tamtych dobranocek oraz 

by były to tylko te tytuły, które znajdują się na liście przygotowanej przez organizatora. 

 Czas prezentacji nie może przekroczyć 15 minut. Po upływie czasu regulaminowego 

jury może przerwać występ. Sposób prezentacji - dowolny. 

 

IV. Terminy 

Przegląd odbędzie się w dniach 15 - 17 maja 2018 r. w Czytelni Miejskiej Biblioteki 

Publicznej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Jerozolimskiej 29, w godz. 9.00 – 14.00. 

Deklarację pisemną lub ustną udziału w konkursie, z podaniem dokładnej liczby uczestników, 

należy złożyć do 31.01.2018 r., natomiast wypełnione karty zgłoszeń należy nadsyłać do 

Oddziału dla Dzieci MBP (ul. Jerozolimska 29; e-mail: dzieci@biblioteka.piotrkow.pl), 

do 10.03.2018 r.  
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Warunkiem wzięcia udziału w Przeglądzie jest złożenie u Organizatora 

najpierw deklaracji udziału, a następnie karty zgłoszenia w wyznaczonym terminie. 

Liczba uczestników podana w karcie zgłoszenia w marcu nie może być większa 

niż deklarowana w styczniu.  

 

V. Jury 

Oceny prezentowanych programów dokona jury powołane przez Organizatora. Zostanie 

oceniona oryginalność scenariusza, dobór prezentowanych treści, dekoracje, kostiumy, 

elementy tekstu, muzyki i ruchu scenicznego. 

Werdykt jury jest niepodważalny. 

 

VI. Nagrody 

Dzieci uczestniczące w przedstawieniach otrzymają nagrody. 

 

VII. Uwagi 

Przegląd odbędzie się w czytelni MBP, dlatego przy opracowywaniu scenariuszy 

prezentowanych przedstawień i przygotowywaniu dekoracji prosimy o zwrócenie uwagi 

na warunki, jakimi dysponuje biblioteka (brak, sceny, kulis, świateł, nagłośnienia). Organizator 

zwraca się z prośbą, by sprawy techniczne takie jak np. sposób mocowana dekoracji, potrzebę 

skorzystania z odtwarzacza CD, laptopa, konieczność wykorzystania stolików czy krzeseł 

będących wyposażeniem sali itp. zgłaszać najpóźniej do piątku 11 maja 2018 r. Jeśli do 

odtworzenia muzyki z płyty potrzebują Państwo użyć naszego odtwarzacza, należy co najmniej 

dzień wcześniej sprawdzić, czy zadziała i opanować obsługę sprzętu.  

 

 Wszelkich dodatkowych informacji udziela pracownik Oddziału dla Dzieci MBP 

– Agnieszka Kitowska pod numerem telefonu: 46-43-59 (wew. 24), fax 646-52-30 

(wew. 25); e-mail: dzieci@biblioteka.piotrkow.pl 
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