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Regulamin przeglądu konkursowego  

na PRZEDSTAWIENIE TEATRALNE 

pod hasłem Mój dom. Moje otoczenie. Moja ojczyzna  

dla projektu pod nazwą  

Internetowy Przegląd Uczniowskich Zespołów Teatralnych  

w ramach Internetowego Teatru TVP dla szkół  

 

1. Organizatorem Internetowego Przeglądu Uczniowskich Zespołów 

Teatralnych, zwanego dalej „Przeglądem”, jest Telewizja Polska S.A. z siedzibą 

w Warszawie, ul. J.P. Woronicza 17, zwana dalej „Organizatorem”. 

2. Przegląd wraz z niniejszym Regulaminem ogłoszony zostanie na stronie 

internetowej pod adresem www.iteatr.tvp.pl.  

3. Przedmiotem Przeglądu jest przedstawienie teatralne oparte na całkowicie 

oryginalnym, autorskim utworze i/lub  autorskim scenariuszu (tekst może być 

pracą indywidualną lub zbiorową, stworzony samodzielnie przez uczestników 

Przeglądu ), do których uczestnik ma wszelkie prawa i może je przekazać na 

rzecz TVP S.A, wystawiony samodzielnie, pod kierunkiem opiekuna 

artystycznego. Użyta w przedstawieniu muzyka (oprawa muzyczna, efekty 

dźwiękowe) musi być oryginalna, autorska, do której uczestnik ma wszelkie 

prawa i może je przekazać na  rzecz TVP S.A 

4. Uczestnikami Przeglądu mogą być wyłącznie  uczniowskie zespoły teatralne 

utworzone na terenie szkoły lub przy domach kultury i innych organizacjach  

oświatowych. W skład zespołu teatralnego wchodzić muszą uczniowie, ale 

dopuszczalny jest również udział pedagogów, rodziców lub innych 

pracowników i współpracowników danej szkoły, domu kultury lub innej 

organizacji  oświatowej.  

5. Tematyka przedstawienia – Mój dom. Moja ojczyzna. Moje otoczenie. 

http://www.iteatr.tvp.pl/
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6.  Czas trwania przedstawienia  do 45 minut. 

7. Organizator Przeglądu w sposób szczególny zainteresowany jest 

nowatorskimi propozycjami pokazującymi pomysłowość, oryginalność, 

sceniczną osobowość i kreatywność twórców i wykonawców.  

8. Przegląd adresowany jest do dzieci i młodzieży szkolnej z całej Polski i 

będzie oceniany w czterech kategoriach obejmujących:  

a) szkoły podstawowe,  

b) szkoły gimnazjalne,   

c) szkoły ponadgimnazjalne   

d) domy kultury i  inne organizacje oświatowe.   

9. Propozycje na Przegląd mogą zgłaszać szkoły oraz domy kultury i  inne 

organizacje oświatowe, zwani dalej „Zgłaszającym” na których terenie 

utworzono zespół teatralny.  

10. Zgłaszający składa propozycję przedstawienia (uczestnika), zarejestrowaną 

w dowolnym formacie jako zapis audiowizualny, możliwie jak najlepszej 

jakości i dostarczoną na nośniku DVD na adres właściwego dla siedziby 

Zgłaszającego oddziału terenowego Telewizji Polskiej S.A. z dopiskiem 

„Internetowy Przegląd Uczniowskich Zespołów Teatralnych”, przy czym jest to 

jedyna droga zgłaszania propozycji; przesłane w inny sposób nie będą 

rozpatrywane. 

11. Każdy Zgłaszający dany zespół teatralny (uczestnika) obowiązkowo 

dostarcza wraz z nagraną propozycją teatralną dwa egzemplarze formularza 

zgłoszeniowego, który jest do pobrania na stronie www.iteatr.tvp.pl. Kopia 

formularza zgłoszeniowego stanowi dokument potwierdzający zgłoszenie 

propozycji teatralnej. Formularz zgłoszeniowy jest załącznikiem nr 1 do 

niniejszego Regulaminu. 

12. Każdy Zgłaszający, którego uczestnik zostanie zakwalifikowany do 

drugiego Etapu jest zobowiązany do dostarczenia w terminie 14 dni od dnia 

elektronicznego powiadomienia o tym fakcie dwóch egzemplarzy Umowy o 

http://www.iteatr.tvp.pl/
http://www.iteatr.tvp.pl/
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przeniesienie na Organizatora autorskich praw majątkowych i pokrewnych do 

zgłoszonego przedstawienia teatralnego wraz z prawem wykonywania praw 

zależnych w sposób określony w tej Umowie. Umowę w imieniu Zgłaszającego 

zawiera Dyrektor szkoły, domu kultury lub innej organizacji oświatowej  lub 

osoba upoważniona. Wzór Umowy jest do pobrania na stronie 

www.iteatr.tvp.pl. Wzór umowy jest załącznikiem nr 2 do niniejszego 

Regulaminu. 

13. Przedstawienia, które zostały zakwalifikowane do finału Przeglądu 

Szkolnych Zespołów Teatralnych w 2013 roku nie mogą zostać zgłoszone do 

Przeglądu Uczniowskich Zespołów Teatralnych w 2014 roku. 

14. Propozycje teatralne należy zgłaszać od dnia 2 września 2014 r. do dnia 5 

października 2014 r. W przypadku dostarczenia propozycji pocztą decyduje data 

stempla pocztowego.  

14. W pierwszym Etapie Przeglądu, przekazane do danego oddziału terenowego 

Telewizji Polskiej S.A. propozycje teatralne ocenione zostaną przez 

wojewódzkie jury Przeglądu, powołane w każdym Oddziale przez Organizatora. 

Wojewódzkie jury Przeglądu wyłonią do 19 października 2014 r. maksymalnie  

jedną propozycje teatralną w każdej kategorii. 

W drugim Etapie Przeglądu wyróżnione przedstawienia szczebla 

wojewódzkiego ocenione zostaną dalej przez ogólnopolskie jury Przeglądu, 

które do 14 listopada 2014 r.  wyłoni maksymalnie dwanaście finałowych 

propozycji teatralnych, po  trzy w każdej kategorii.  

W trzecim Etapie Przeglądu zakwalifikowane do finału przedstawienia będą 

umieszczone  na stronie www.iteatr.tvp.pl.   od 17  do 30 listopada 2014 r.  w 

celu poddania ocenie publiczności w drodze głosowania internetowego na 

najlepsze przedstawienie Przeglądu. Głosowanie odbędzie się za pomocą 

specjalnego formularza umieszczonego na stronie www.iteatr.tvp.pl. dostępnego 

od 17 listopada 2014 r. 

http://iteatr.tvp.pl/
http://www.iteatr.tvp.pl/
http://www.iteatr.tvp.pl/
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15. Organizator przewiduje przyznanie w każdej kategorii  jednej nagrody 

głównej rzeczowej i/lub pieniężnej przez ogólnopolskie jury oraz nagrodę 

publiczności rzeczową i/lub pieniężną, przyznaną w drodze głosowania 

internetowego. Organizator dopuszcza możliwość przyznania dodatkowych 

nagród  specjalnych rzeczowych i/lub pieniężnych.  

16. Rozstrzygnięcie Przeglądu i ogłoszenie listy laureatów nastąpi 7 grudnia 

2014 r. Organizator zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu 

rozstrzygnięcia Przeglądu. 

17. Zgłoszenie propozycji do Przeglądu jest równoznaczne z przyjęciem do 

wiadomości i akceptacją niniejszego Regulaminu. 

18. Organizator zastrzega sobie prawo nie przyznania nagród, lub odstąpienia od 

organizacji Przeglądu na każdym etapie - bez podania uzasadnienia bądź 

przyczyny. 

19. Od decyzji w sprawie rozstrzygnięcia Przeglądu nie przysługuje odwołanie. 

20. W przypadku przyznania nagród osobom fizycznym zostanie pobrany 

należny podatek dochodowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

  

 


