
 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN 

 

ORGANIZATOR: KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM KULTURY W BYDGOSZCZY 

TERMIN NADSYŁANIA PRAC: 17.09.2021 

TERMIN OGŁOSZENIA WYNIKÓW: 19.10.2021 

 

ZAŁOŻENIA I CELE: 

 inspirowanie do poszukiwania prekursorskich kompozycji pracy artystycznej; 

 aktywizowanie do odkrywania nowych form działań wychowawczych z dziećmi  

i młodzieżą;  

 promocja sztuki teatralnej, a przede wszystkim tradycyjnych teatrów lalkowych jako 

narzędzia do kształtowania w uczestnikach postaw charakteryzujących się otwartością 

umysłu i kreatywnością oraz świadomym i krytycznym odniesieniem do tworzenia  

i odbioru teatru; 

 upowszechnienie, ugruntowanie i umocnienie sztuki animacyjnej w teatrze lalek wśród 

dzieci, młodzieży i dorosłych.  

 

 

ZASADY UDZIAŁU:  

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych. Konkurs polega na 

wykonaniu lalki teatralnej (wyłącznie pacynki) przedstawiającej postać z bajki, baśni 

lub legendy literatury polskiej lub zagranicznej. Wymagana wielkość pacynki to 

minimum 30 cm. Do udziału w konkursie uczestnicy mogą zgłosić się indywidualnie lub 



 

zostać wydelegowani przez placówkę. Konkurs odbywa się w pięciu kategoriach 

wiekowych: 

 

I. DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM 

II. 7- 9 LAT 

III. 10-13 LAT  

IV. 14- 18 LAT 

V. DOROŚLI  

 

Powołana komisja dokona oceny konkursowej i wyłoni najciekawsze, najstaranniej 

wykonane i najbardziej pomysłowe prace. Zwycięzcy, w każdej z pięciu kategorii 

wiekowych, jury przyzna NAGRODĘ w wysokości ponad 900 zł. Z każdej kategorii 

zostaną również wyłonione po dwa WYRÓŻNIENIA.  

 

Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie do siedziby organizatora (osobiście 

lub za pośrednictwem poczty) wykonanej lalki wraz z czytelnie wypełnioną kartą 

zgłoszenia, w terminie do 17.09.2021 roku. W przypadku osób niepełnoletnich 

formularz zgłoszeniowy wypełnia rodzic/opiekun. Prace konkursowe nie będą 

odsyłane i przejdą na własność organizatora. Zostaną użyte w celach organizacji 

wystawy konkursowej, jak również w celach związanych bezpośrednio i niezwiązanych  

z konkursem, m.in. podczas warsztatów podsumowujących przedsięwzięcie. Prace 

konkursowe będą także utrwalane i rozpowszechniane w formie zdjęć prezentujących 

pacynki.  
 

 

 

 

Prace należy kierować na adres: 
 Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy 

II Ogólnopolski Konkurs „Bawimy się lalkami” pl. Kościeleckich 6, 85-033 Bydgoszcz 

sekretariat@kpck.pl, 52 585 15 01 


