
REGULAMIN
Konkurs “Widzę, czuję, myślę”

1) Organizatorem konkursu jest Centrum Kultury Teatr Sztuk w Jaworznie z 
siedzibą w Jaworznie ul. A.Mickiewicza 2, wpisanym do Księgi Instytucji 
Kultury nr 6,
NIP  632-200-78-50.

2) Konkurs ma charakter otwarty, a udział w nim jest bezpłatny.

3) Konkurs jest skierowany do młodzieży w wieku 13-17 lat.

4) Zadaniem konkursowym jest przygotowanie pracy pisemnej (nigdzie 
dotychczas niepublikowanej i nienagradzanej w innych konkursach) – 
minimum dwustronicowej, w formie opowiadania, pamiętnika, wspomnień, 
historii z dialogami, która to będzie służyć do opracowania dramatu. 
Możliwe jest również samodzielne napisanie scenariusza lub dramatu na 
dowolnej ilości stron. 

5) Dozwolone jest używanie slangu młodzieżowego i charakterystycznych 
zwrotów językowych. Oczekujemy pracy w języku polskim.

6) Tematyka pracy powinna być związana z życiem i funkcjonowaniem w 
społeczeństwie młodzieży w wieku 13-17 lat.

7) Celem konkursu jest poznawanie życia, aspiracji I sposoby postrzegania 
świata przez młodzież w wieku 13-17 lat.

8) Uczestnik KONKURSU przesyła na adres Organizatora swoją pracę w 3 
egzemplarzach w jednej kopercie formatu A4, opatrzonej godłem 
(pseudonimem literackim). Do prac należy dołączyć drugą zaklejoną kopertę 
formatu A5 z wypełnioną I podpisaną kartą zgłoszeniową oraz danymi 
osobowymi również opatrzoną godłem.

Kopertę należy przesłać na adres siedziby Teatru Sztuk –
ul. A.Mickiewicza 2, 43-600 Jaworzno 

9) Prace konkursowe mogą być przygotowane samodzielnie lub w zespole.

10) Autorzy najlepszych prac zostaną nagrodzeni. 
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11) Organizatorzy przewidują dwie nagrody. Nagroda za pierwsze miejsce– tablet 
wysokiej jakości. Nagroda za drugie miejsce – jeden roczny bilet na bezpłatne 
wejścia na wszystkie wydarzenia C.K. Teatr Sztuk w Jaworznie w roku 2020.

12) Autor zwycięskiej pracy może zostać zaproszony do współpracy w procesie 
tworzenia dramatu scenicznego, wyprodukowanego na scenę Teatru Sztuk w 
Jaworznie lub na inne sceny. 

13) Pracę konkursowe oraz kartę zgłoszeniową należy przesłać maksymalnie do 
29 lutego 2020r. Komisja Konkursowa oceni i poinformuje uczestników o 
wynikach konkursu na podany w karcie zgłoszeniowej kontakt do dnia 
31.03.2020

14) Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do publikacji nadesłanych 
utworów na potrzeby promocji. Wykorzystanie utworu - z podaniem informacji 
o autorze nie rodzi żadnych zobowiązań finansowych  ze strony organizatorów

15) Organizator konkursu nie zwraca kosztów wysłania prac i podróży. 
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