
 

 Szkoła Podstawowa nr 11 w Rzeszowie organizuje w czerwcu IX 

Międzyszkolny Przegląd Małych Form Teatralnych „ Mały Broadway”.  
Informacje na temat Przeglądu znajdują się na stronie internetowej szkoły  

www.sp11.resman.pl  

Cele Przeglądu :  
- upowszechnianie znajomości języków obcych ;  

- rozwijanie zainteresowań teatralnych ;  

- realizowanie nowych możliwości edukacji w zakresie nauczania języków obcych ;  

- sztuka teatralna jako forma doskonalenia znajomości języków obcych.  

 

Termin i miejsce : 7.06.2019 
ul Podwisłocze 14  

35-311 Rzeszów  

tel. (0-17) 748 24 00  

fax (0-17) 748 24 06  

e-mail : sekretariat@sp11.resman.pl  

Zgłoszenia prosimy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do 24.05.2019 
osoba kontaktowa: p. Lidia Kmak. Tel. 506 067 402 

Kryteria oceny :  
- wykonanie – poprawność interpretacji ;  

- poprawność językowa ;  

- scenografia (zgodnie z wymaganiami podanymi w regulaminie) ;  

- oryginalność.  

 

Uwaga : Przekroczenie czasu przewidzianego na prezentację (20 minut), jak również dozwolonej liczby 

członków zespołu wpłynie ujemnie na ocenę jury.  



Regulamin Przeglądu :  
1. Karty zgłoszenia należy przesłać do 24.05.2019 na adres Szkoły Podstawowej pocztą, faksem lub 

pocztą elektroniczną. Imiona i nazwiska uczestników oraz nauczyciela opiekującego się zespołem prosimy 

podać w pełnym brzmieniu i drukowanymi literami.  

2. Przegląd przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych.  

3. Wystawienie jednej sztuki w danym języku łącznie z montażem sceny nie może trwać dłużej niż 20 

minut.  

4. Liczba członków zespołu nie może przekroczyć 15 osób.  

5. Zespoły przygotowują same scenografię i rekwizyty do sztuki.  

6. Opiekun zespołu odpowiada za swoją grupę przez cały czas obecności na terenie naszej szkoły i ponosi 

wszelkie konsekwencje związane z niewłaściwym zachowaniem swoich uczniów w czasie trwania 

imprezy.  

7. Organizatorzy zapewniają miejsce do przygotowania się do występu.  

8. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki.  

9. Każdy opiekun ma obowiązek zaznajomić uczestników z regulaminem.  

10. Organizatorzy zapewniają nagłośnienie (zestaw dwóch mikrofonów bezprzewodowych i magnetofon).  

11. Poziom artystyczny przedstawień będzie oceniać jury powołane przez organizatorów Przeglądu.  

12. Wszystkie zespoły otrzymają dyplomy uczestnictwa.  

13. Na tydzień przed Przeglądem zespoły zostaną poinformowane o godzinie swojego występu.  

14. Prosimy o przybycie zespołów co najmniej godzinę przed planowanym czasem występu  

 

 


