
ORGANIZATOR
Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy

PARTNER
Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim

TERMIN I MIEJSCE
Konfrontacje odbędą się w czwartek 26 maja 2022 r.  
w Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim 
(ul. Tadeusza Kościuszki 4).  
Początek – g. 10.00.

ZAŁOŻENIA I CELE
•  prezentacja dorobku artystycznego amatorskich 

dziecięcych i młodzieżowych teatrów;
•  inspirowanie do poszukiwań nowych form pracy 

artystycznej i wychowawczej z dziećmi i młodzieżą;
•  stworzenie możliwości konfrontacji i wymiany 

doświadczeń pomiędzy instruktorami, pedagogami 
i animatorami kultury oraz wykonawcami;

•  upowszechnienie sztuki teatru wśród dzieci  
i młodzieży w regionie kujawsko-pomorskim.

ZASADY UDZIAŁU I UWAGI ORGANIZACYJNE
Udział w Konfrontacjach mogą zgłosić dziecięce i mło-
dzieżowe zespoły teatralne (uczniowie szkół podstawo-
wych) z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.  

Proponowane spektakle winny mieścić się w formule 
małych form teatralnych, realizowanych w żywym 
planie z możliwością wkomponowania technik lalko-
wych. Czas trwania spektaklu nie powinien przekroczyć  
35 minut.  

WARUNKIEM UDZIAŁU W KONFRONTACJACH JEST 

1. Czytelne wypełnienie i przesłanie karty zgłosze-
nia  wraz z zarejestrowanymi prezentacjami pocz-
tą lub mailowo do dnia 5 maja 2022 r. na adres: 
Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury  
w Bydgoszczy, pl. Kościeleckich 6, 85-033  
Bydgoszcz, artystyczny@kpck.pl. (formularz  
zgłoszeniowy wypełnia rodzic/opiekun).

2. Wpłata wpisowego w wysokości 35 zł od zespołu 
na konto Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultu-
ry w Bydgoszczy:  
BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.  
II O/BYDGOSZCZ  
nr 68 1240 3493 1111 0000 4305 7874  
z dopiskiem „Teatr bez granic”  
w terminie do 13 maja 2022 r. 

 

WOJEWÓDZKIE KONFRONTACJE TEATRÓW  
DZIECIĘCYCH I MŁODZIEŻOWYCH  

TEATR BEZ GRANIC 2022

REGULAMIN

ORGANIZATOR PARTNER



OCENA PREZENTACJI, NAGRODY
Organizatorzy powołają JURY, które przyzna nagro-
dy i wyróżnienia konkursowe w trzech kategoriach 
wiekowych:
I. uczestnicy 7-9 lat
II. uczestnicy 10-13 lat
III. uczestnicy 14-16 lat

Ostateczny podział nagród zależy od decyzji Jury i 
Organizatora. Instruktorzy wezmą udział w towarzy-
szących konfrontacjom omówieniach prezentacji  
z udziałem Jurorów, a młodych aktorów zaprosimy  
do zabawy w teatr. 

JURORZY oceniając prezentacje wezmą przede 
wszystkim pod uwagę
• umiejętności aktorskie wykonawców;
• ciekawe zabiegi inscenizacyjne;
• kulturę słowa;
• wartości literackie scenariusza;
• reżyserię oraz oprawę plastyczną  

bądź muzyczną zdarzenia;

 

SEKRETARIAT IMPREZY
Koordynatorem imprezy jest Wioleta Górska-Nowik  
Pracownia Teatralna/ KPCK w Bydgoszczy 
e-mail: wioleta.gorska-nowik@kpck.pl
tel. 52 585 15 05 wew. 120 

Szczegóły dotyczące Konfrontacji  
także na naszej stronie internetowej:
www.kpck.pl/tbg
 
Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury  
w Bydgoszczy
dyrektor Ewa Krupa
plac Kościeleckich 6 
85-033 Bydgoszcz
tel. 52 585 15 (01-03)
fax. 52 585 15 06
www.kpck.pl

Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim 
dyrektor Julita Maciaszek
ul. Tadeusza Kościuszki 4 
89-400 Sępólno Krajeńskie
tel. 52 388 01 60, kom. 664 579 305
fax. 52. 585 15 06
www.ckissepolno.com.pl


