
 

 
Regulamin VII Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów Teatralnych 

Burs i Internatów „Zderzenia Teatralne” 
 

I Adresaci 
 Do udziału w VII Przeglądzie Zespołów Teatralnych Burs i Internatów 

„Zderzenia Teatralne” serdecznie zapraszamy wychowanków i wychowawców burs 

i internatów województwa lubelskiego. 

 

II Cele przeglądu 
 kształtowanie i rozwijanie zainteresowań literackich  

i teatralnych młodzieży; 

 odkrywanie i wspieranie talentów aktorskich; 

 prezentacja dorobku artystycznego amatorskich zespołów teatralnych burs 

i internatów; 

 pobudzenie aktywności twórczej; 

 doskonalenie umiejętności obserwacji, świadomego odbioru  

      i oceny przedstawień scenicznych; 

 stworzenie możliwości wymiany doświadczeń dla wychowawców - instruktorów, 

animatorów kultury; 

 kształtowanie umiejętności aktywnego spędzania czasu. 
 

III Zasady Uczestnictwa 
1. Placówkę może reprezentować więcej niż jeden zespół. Zespół może przedstawić 

tylko jedno widowisko, którego czas trwania nie może przekroczyć 20 minut. 

2. Forma przedstawienia dowolna. 

3. Organizatorzy zapewnią warunki sceniczne i obsługę techniczną spektakli zgodnie 

z informacjami podanymi na karcie zgłoszenia. 

4. Placówki zgłaszające zespoły do udziału oraz twórcy spektakli wyrażają zgodę na 

rejestrację spektakli lub ich fragmentów na współcześnie dostępne nośniki obrazów 

i dźwięków oraz ich wykorzystanie przez organizatorów, bez roszczeń finansowych  

 z tym związanych. 

5. Koszty przejazdów zespołów na miejsce przeglądu pokrywają instytucje patronujące 

zespołom. 

6. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie listownie, faksem lub drogą elektroniczną 

dokładnie wypełnionej karty zgłoszenia do dnia 5 maja 2017 roku na adres 

organizatora: 

 

 

 

 

 
 

 

Bursa Szkolna nr 5 

ul. Pogodna 52 A 20-337 Lublin 

tel. 81 74 444 22  fax. 81 444 20 23 

e-mail: zderzenia.teatralne@o2.pl 

 

 

 

 

sekretariat@bursa5.lublin.pl 
 

 
 



 
IV Kryteria oceny 

1. Organizatorzy Przeglądu powołają Jury, które dokona oceny prezentowanych 

przedstawień, biorąc pod uwagę: 

 dobór repertuaru, reżyserię; 

 grę aktorską, kulturę słowa; 

 oprawę scenograficzną  i muzyczną,  

 poziom artystyczny; 

 autorskie formy pracy artystycznej; 

 

1. Jury przyzna nagrody za: 

I miejsce;     II miejsce;     III miejsce oraz wyróżnienia. 

Pozostali uczestnicy oraz instruktorzy otrzymają dyplomy.  

 

V Gala Finałowa 
1. Ogłoszenie wyników odbędzie się tego samego dnia, tj. 26 maja 2017 r. w Bursie 

Szkolnej nr 5 w Lublinie. 

2. Podczas finału Przeglądu odbędzie się pokaz nagrodzonych widowisk, na który 

zapraszamy dyrektorów placówek biorących udział w Przeglądzie oraz pokaz 

zaproszonego zespołu teatralnego. 

 

VI Informacje dodatkowe 
1.Uroczyste rozpoczęcie VII Przeglądu odbędzie się  

26 maja 2017 o godz. 9.00 w Bursie Szkolnej nr 5 w Lublinie – uczestników prosimy 

o wcześniejszy przyjazd celem rejestracji. 

2.Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem organizatora:  

  

 

 

 

3. Przeglądowi towarzyszyć będą imprezy i spotkania artystyczne, zaś instruktorzy będą mieli 

możliwość rozmowy z Jury na temat prezentowanego przedstawienia. 

4.Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w programie. Zapraszamy do śledzenia 

strony internetowej www.bursa5.lublin.eu 

5.  Lokalizacja Bursy Szkolnej nr 5 

          

6. Najbliższy przystanek – Droga Męczenników 

Majdanka/Łabędzia – trolejbusy nr 153, 156, 158; autobusy nr 

23, 28, 47, 14 
7. Dojazd z dworca PKP – trolejbus 161 

8. Dojazd z dworca PKS – trolejbus 156, autobus 23 

 

Bursa Szkolna nr 5 w Lublinie, tel. 81 74 444 22  

na stronie: www.bursa5.lublin.eu 

 e-mail: zderzenia.teatralne@o2.pl 

BURSA 


