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V Gminny Przegląd Spektakli Profilaktycznych – Urząd Gminy  

w Czerminie – GKRPA 

 

„My wobec przemocy w Internecie”  
 

REGULAMIN 

 

Cele:  

1. Promocja zdrowego stylu życia, przez upowszechnianie wzorów  

i postaw prozdrowotnych związanych z korzystaniem z Internetu.  

2. Promocja i motywacja uczestników do organizowania czasu wolnego bez udziału 

Internetu – zwrócenie uwagi na wartości zdrowego stylu życia. 

3. Zaangażowanie rodziców w oddziaływania profilaktyczne – ukazanie roli rodzica  

w krzewieniu wartości rodzinnych bez wszech obecnego Internetu. 

4. Pobudzanie kreatywnej postawy wykonawców w procesie zdobywania umiejętności 

ekspresji myśli i uczuć. 

5. Zachęcanie uczestników do projektowania programu teatralnego i promocji własnych 

przedstawień scenicznych. 

6. Szerzenie kultury żywego słowa oraz doskonalenie umiejętności obserwacji, świadomego 

odbioru i oceny przedstawień scenicznych. 

7. Przygotowane i przedstawione programy teatralne należy zaprezentować wśród 

społeczności danej placówki szkolnej (tj. przedstawienia powinny być wystawione 

dla pozostałych uczniów, rodziców i nauczycieli). 

 

Zasięg i adresaci: 

Przegląd ma zasięg Gminy Czermin. Do udziału w nim zapraszamy młodzież klas: 

- IV – VI Szkół Podstawowych  

oraz 

- klas Gimnazjalnych 

 

Założenia: 

1. Temat przedstawienia dotyczy autentycznych problemów zgłaszanych przez młodzież  

w obszarze przemocy w Internecie oraz pokazuje konstruktywne sposoby ich 

rozwiązania. Scenariusz sztuki jest tekstem autorskim tworzonym przez młodzież. 

2. Przedstawienie stanowi element działań profilaktycznych realizowanych bądź 

zaplanowanych do realizacji w środowisku wykonawców. 

3. Grupa może liczyć maksymalnie 10 osób. 

4. Rodzice aktywnie uczestniczą w pracach nad przedstawieniem np. przez pomoc  

w przygotowaniu scenografii, kostiumów, udzielanie wsparcia, zapewnienie transportu  

 

Wymagania: 

1. Czas trwania przedstawienia – do 30 minut, plus łączny czas na montaż i demontaż 

scenografii 10 minut. 

2. Każda szkoła może wystawić do konkursu od 1 do 3 zespołów. 

 

Kryteria oceny: 

Profesjonalne jury podda ocenie: (karty oceny dla każdego zespołu) 

 Konstruktywny, profilaktyczny przekaz treści,  
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 Przekaz dostosowany do wieku odbiorców,  

 Autentyczność wypowiedzi młodych ludzi, 

 Poziom artystyczny spektaklu,  

 Reakcję publiczności na spektakl, 

  

 

Skład jury: 

- przedstawiciel Urzędu Gminy w Czerminie 

- przedstawiciel Komisji Oświaty – Rady Gminy w Czerminie 

- przedstawiciel GKRPA 

- przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Kaliszu 

- przedstawiciel Stowarzyszenia AZYMUT w Pleszewie 

- przedstawiciel Starostwa Powiatowego – Wydział Promocji Zdrowia 

 

Sprawy organizacyjne: 

1. Przegląd odbędzie się w dniu 30 marca 2016 r w Ośrodku Kultury w Czerminie 

2. Przegląd ma charakter jednoetapowy.  

3. Warunkiem uczestnictwa w Przeglądzie jest przesłanie zgłoszenia do Urzędu Gminy  

w Czerminie z dopiskiem Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

4. Karty zgłoszeń należy przesłać do dnia 29.02.2016 na adres Urzędu Gminy w Czerminie 

 

Postanowienia końcowe: 

1. Postanowienia niniejszego regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia konkursu a ich 

wykładnia i interpretacja należy do organizatora. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad konkursu i treści regulaminu. 

3. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania konkursu w każdym czasie. 

4. Zespoły powinny mieć odpowiednią liczbę opiekunów, gwarantujących porządek  

i bezpieczeństwo uczestników. 

5. Nadesłanie karty zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu. 

6. Dyrektorów Zespołów Szkół zobowiązuje się do szczególnej realizacji celu 7 

niniejszego regulaminu. 

 

Przewidywane nagrody w konkursie: 

 

Nagrodą za udział w konkursie jest wyjazd integracyjny dla wszystkich uczestników do kina 

lub teatru. 

 

 

Organizatorzy: Urząd Gminy w Czerminie, GKRPA 

 

 

W razie pytań proszę o kontakt  

 

Ewa Durska – tel. 600 – 482 - 461 

 


