
XX  FESTIWAL TEATRÓW  PRZEDSZKOLNYCH  IM. HENRYKA  RYLA  

Hasło przewodnie Festiwalu „ Spontaniczność i ekspresja dziecka w teatrze przedszkolnym ” 

 

REGULAMIN 

1.Organizatorem Festiwalu jest Bałucki Ośrodek Kultury w Łodzi 

 

2. Współorganizatorami Festiwalu są: Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia 

Praktycznego, Przedszkola Miejskie nr 17,56, 99, 149, 174, 200, 207. 

 

3.Celem Festiwalu jest: 

- rozwijanie ekspresji artystycznej, wyobraźni, wrażliwości, inteligencji emocjonalnej dzieci 

- aktywizacja umiejętności poznawczych oraz rozwój zdolności koncentracji i uwagi dzieci 

- przygotowanie przedszkolaków do aktywnego i  świadomego uczestnictwa w kulturze,  

- prezentacja dorobku teatrów przedszkolnych, 

- stworzenie nauczycielom okazji do : nabycia nowej wiedzy, poszerzenia umiejętności w 

zakresie pracy teatralnej z dziećmi w wieku przedszkolnym, wymiany doświadczeń, 

wzajemnych inspiracji oraz integracji środowiska. 

 

4. Festiwal Teatrów Przedszkolnych im. Henryka Ryla adresowany jest do dziecięcych grup 

teatralnych działających w przedszkolach (miejskich, prywatnych, społecznych) na terenie 

Łodzi.  

 

5. Tegorocznej edycji Festiwalu towarzyszy warsztat teatralny pt.:”ABC aktora i reżysera w 

teatrze przedszkolnym” realizowany w ramach Laboratorium Dobrych Praktyk Teatralnych  

Warsztat odbędzie się w Centrum Edukacji Kulturowej „Na Żubardzkiej” 23 października 

2020 o godz. 11.00. Zapisy CEK Na Żubardzkiej 42 6516747 

 

6. Każdy zespół biorący udział w Festiwalu ma możliwość skorzystania z platformy  

   e-festiwalu Festiwalu Kreatywności Młodych. 

 

7. Festiwal zostanie przeprowadzony w dwóch etapach, na które złożą się: 

- eliminacje dzielnicowe, 

- eliminacje łódzkie. 

 

8. Grupy teatralne winny zgłosić się do eliminacji dzielnicowych (zgodnie z usytuowaniem 

placówki) do następujących przedszkoli: 

 



Bałuty: Przedszkole Miejskie nr 149 

91-469 Łódź, ul. Murarska 42, tel. 42 255 37 97 

dyrektor - Leokadia Lato  

 

 

Górna Dąbrowa: Przedszkole Miejskie nr 17 

93-212 Łódź, ul. Kossaka 13, tel. 42 643 47 90 

dyrektor - Irena Czech 

 

Górna Kurczaki: Przedszkole Miejskie nr 200  

93-323 Łódź, ul. Zamknięta 1, tel. 42 646 31 20 

dyrektor – Małgorzata Marczak 

 

Polesie: Przedszkole Miejskie nr 56 

90-619 Łódź, ul. Pogonowskiego 71, tel. 42 637 41 84 

dyrektor – Maria Skowrońska 

 

Polesie Retkinia: Przedszkole Miejskie nr 174 

94-054 Łódź, ul. Kusocińskiego 122a, tel. 42 687 02 12 

dyrektor - Jolanta Lipska 

 

Śródmieście: Przedszkole Miejskie nr 207 

90-360 Łódź, ul. Piotrkowska 272, tel. 42 684 68 22 

dyrektor – Beata Nogaj  

 

Widzew: Przedszkole Miejskie nr 99 

90-696 Łódź, ul. Sienkiewicza 108, 42 636 14 62 

dyrektor – Krystyna Osak 

 

9. Zgłoszenie zespołu do udziału w Festiwalu następuje poprzez przesłanie do w/w 

przedszkoli do dnia 19 października 2020 r: 

- wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia wg załączonego wzoru; 

  

 

10. Eliminacje dzielnicowe odbędą się do 6 listopada 2020 - zgodnie z wewnętrznymi 

ustaleniami przedszkoli . 



 

11. Organizatorzy przeglądów dzielnicowych zgłaszają do eliminacji łódzkich po dwa 

zespoły.  Protokół jury oraz załączone karty zgłoszeń należy przekazać do sekretariatu 

Festiwalu do  6 listopada 2020 r. 

 

12.  Eliminacje łódzkie Festiwalu odbędą się w Centrum Edukacji Kulturowej 

„Na Żubardzkiej”, Łódź ,ul. Żubardzka 3,  wg ramowego programu : 

16 - 18 listopada 2020 

godz. 10.00 – przeglądy przedstawień, spotkania metodyczne dla nauczycieli, omówienia. 

20 listopada 2020 

godz. 10.30 - podsumowanie Festiwalu i wręczenie nagród  

Nauczyciele biorący udział w Festiwalu zobowiązani są do udziału w omówieniu spektakli, 

które odbędą  się w dniu prezentacji.  

 

13. Czas trwania przedstawienia nie może przekroczyć 20 min, a techniczne przygotowanie 

sceny do grania –15 min. 

 

14. Zespoły mogą wcześniej zapoznać się z warunkami technicznymi sali widowiskowej CEK 

„Na Żubardzkiej”. Istnieje możliwość odbycia próby, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. 

 

15. Przedstawienia oceni Rada Artystyczna powołana  przez organizatorów.  

Pod uwagę  brane będą następujące kryteria: 

- określone zadanie aktorskie dla każdego dziecka, 

- spontaniczność dziecka, 

- konsekwencja w działaniu ,spektakl przygotowany w określonej konwencji, 

- nauczyciel na scenie- jeżeli jest to w nadanej roli, 

- preferowana żywa muzyka w spektaklu z wykorzystaniem niekonwencjonalnych    

instrumentów i źródeł dźwięku  

- kształtowanie postaw prospołecznych 

 

16. Ostateczny werdykt Rady Artystycznej jest niepodważalny. 

  

17. Najlepsze zespoły otrzymają nagrody i wyróżnienia. 

 

18.Instytucje zgłaszające zespoły do udziału w Festiwalu, twórcy przedstawień wyrażają 

zgodę na rejestrację przedstawień przez media, na współcześnie dostępnych nośnikach 



obrazów i dźwięków oraz na ich wykorzystanie przez organizatora - bez roszczeń 

finansowych z tym związanych. 

 

19.Uczestnicy Festiwalu wyrażają zgodę na nieodpłatną publikację i rozpowszechnianie  

swojego wizerunku utrwalonego  na fotografiach wykonanych podczas udziału w projekcie. 

Wizerunek ten może zostać wykorzystany wyłącznie w publikacjach metodycznych, 

promocyjnych i reklamowych BOK oraz na stronach internetowych projektu. 

 

20. Interpretacja regulaminu należy do organizatora.  

Regulamin XX Festiwalu Teatrów Przedszkolnych im. Henryka Ryla  

oraz karta zgłoszenia dostępne są na stronie www.bok.lodz.pl /wydarzenia/główne 

imprezy/Festiwal im. H.Ryla oraz https://www.facebook.com/balucki.o.kultury 

 

 

 

Sekretariat Festiwalu: 

Centrum Edukacji Kulturowej „Na Żubardzkiej” 

ul. Żubardzka 3 ,  91-022 Łódź 

tel. 42 651 67 47,  e-mail: zubardzka@bok.lodz.pl 
koordynatorzy projektu: Małgorzata Grycner-Kłoda 

opieka merytoryczna: Dorota Radziewicz 

https://www.facebook.com/balucki.o.kultury
mailto:zubardzka@bok.lodz.pl

