
   

 
 
 

 

 

REGULAMIN 

WARSZTATÓW TEATRALNYCH 

W RAMACH ZADANIA „pikTOgraMY” 

 

§ 1 

Organizator, partnerzy, dofinasowanie projektu 

 

1. Organizator projektu: Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 

8, 15-089 Białystok.  

2. Partner projektu: Miejsko - Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy, Park 

Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej, Ośrodki Kultury w regionie. 

3. Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultur i Dziedzictwa Narodowego 

pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. 

§ 2 

Opis zadania 

 

1. Zadanie przewiduje czynny udział dzieci i młodzieży w tworzeniu oferty kulturalnej,  

a dokładnie oferty teatralnej.  

2. Przy pomocy profesjonalnej kadry dzieci i młodzież w ciągu tygodnia przygotują  

i zrealizują spektakl oparty na twórczości Josefa i Karela Čapek. 

3. W czasie przygotowań dzieci i młodzież otrzymają wskazówki i wsparcie od 

profesjonalnych twórców teatralnych w formie warsztatów oraz  możliwość występu 

na scenie  

z profesjonalnym aktorem. 

4. Efektem końcowym warsztatów będzie pokaz spektaklu w czterech miejscowościach 

– Choroszcz, Topilec, Knyszyn i Supraśl. 

5. Uczestnicy  zadania będą mieli możliwość zwiedzenia siedziby Parku 

Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej i zobaczenia spektakli Teatru Małe Mi i Teatr 

Czrvo w ramach Objazdu Teatralnego pikTOgraMY.  



   

 
 
 

 

Całe zadanie ma charakter niekomercyjny.  

§ 3 

Cele zadania 

 

1. Podniesienie poziomu kompetencji artystycznych, kulturowych i twórczych dzieci  

i młodzieży. 

2. Umożliwienie uczestnikom projektu zdobycia wiedzy i praktycznych umiejętności  

w zakresie rożnych form teatralnych. 

3. Poszerzenie zdolności społecznych i komunikacyjnych dzięki wspólnej aktywności 

podejmowanej w ramach zadania. 

4. Doskonalenie umiejętności twórczego współdziałania, wymiana doświadczeń  

i pomysłów. 

5. Umożliwienie poznania nowatorskich metod działań animacyjnych dzięki uczestnictwu 

w warsztatach edukacji teatralnej. 

6. Stymulacja rozwoju osobistego uczestników, pobudzanie ich do kreatywnego działania. 

7. Realizacja spektaklu w zaproponowanej formie teatralnej. 

8. Zapoznanie z twórczością czeskich pisarzy, prozaików i dramaturgów tworzących w XX 

wieku. 

 

§ 4 

Warunki uczestnictwa 

 

1. Warsztaty adresowane są do dzieci i młodzieży z województwa podlaskiego w wieku 

od  6 do 16 lat; 

2. Uczestników można zgłosić poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie 

internetowej  https://pikpodlaskie.pl/piktogramy-2022/ w terminie do dnia 05.06.2022 r. 

3. Bezpośrednio po zgłoszeniu należy przesłać na adres mailowy: teatr@pikpodlaskie.pl 

krótką prezentację w formie filmu. Nagranie może być zarejestrowaną na telefonie 

przedstawieniem się dziecka i jego motywacją do wzięcia udziału w projekcie, recytacją, 

śpiewem (solowym) lub tańcem dziecka. 

https://pikpodlaskie.pl/piktogramy-2022/


   

 
 
 

 

4. Nagrania zostaną ocenione przez koordynatorkę projektu i reżysera  spektaklu. 

5. Kryterium oceny stanowić będzie: wyraz artystyczny, dobór i jakość repertuaru, 

energia, jasność i płynność wypowiedzi,  kryteria związane z charyzmą sceniczną.  

6. Po wytypowaniu dzieci do udziału w projekcie ich rodziców/opiekunów prawnych 

poinformujemy poprzez kontakt telefoniczny i mailowy podany w formularzu 

rejestracyjnym. 

7. Zgłoszenie dziecka jest równoznaczne z udziałem we wszystkich działaniach 

projektowych (spektakle profesjonalne, warsztaty, premiera, objazd teatralny). 

8. Zgłoszenia do konkursu mogą dokonać jedynie rodzice lub opiekunowi prawni 

dziecka/dzieci. 

 

§ 5 

Przebieg działań 

1. Udział w spektaklach profesjonalnych (widzowie): 

a) Organizator przewiduje uczestnictwo dzieci/młodzieży  

w spektaklach profesjonalnych w dniu 19.06.2022r. w Miejsko-Gminnym 

Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy, ul. Sienkiewicza 29, 16-070 Chroszcz; 

b) Po spektaklach profesjonalnych, o godz. 17:30 przewidziane jest spotkanie  

z koordynatorką projektu w celu dopełnienia formalności związanych  

z uczestnictwem dziecka w projekcie; 

 

2. Warsztaty przygotowujące do spektaklu: 

a) Warsztaty teatralne odbędą się w dniach 20-26.06.2022 r.,  

b) Wszystkie działania warsztatowe odbędą się w Miejsko-Gminnym Centrum 

Kultury i Sportu w Choroszczy, Sienkiewicza 29, 16-070 Choroszcz; 

c) Warsztaty odbywać się będą codziennie od poniedziałku do piątku, w godzinach 

9:00 – 15:00, w interwałach czasowych cztery razy po 75 minut / zajęcia 

d) Wwyjątek stanowi dzień 24.06 w którym to zajęcia odbywać się będą od 12:00 do 

18:00 oraz dzień spektaklu premierowego (09:00 – 17:00); 

e) Między zajęciami przewidziane są przerwy; 



   

 
 
 

 

f) Warsztaty prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę związaną ze światem 

teatru: reżyser, aktorzy, scenograf; 

g) Warsztaty obejmują tematycznie praktyczne aspekty związane z realizacją 

spektakli;  

h) Zajęcia pomogą dzieciom i młodzieży zbliżyć się do sztuki teatralnej (dykcja, 

emisja, ruch sceniczny, itd.); 

i) Dzieci i młodzież będą zaangażowani w pełną realizację spektaklu, tj.: przygotują 

przy pomocy profesjonalnego scenografa elementy kostiumów  

i scenografii, lalki, obiekty i rekwizyty;  

j) W czasie zajęć na salach obecni będą również pracownicy z ramienia organizatora 

oraz partnera - Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy; 

k) Nad całością zadania  czuwa koordynator projektu Emilia Wyszkowska – 

specjalista do spraw teatralnych PIK (pedagog). 

 

3. Wizyty studyjne: 

a) Uczestnicy zadania odwiedzą siedzibę Parku Krajobrazowego Puszczy 

Knyszyńskiej w Supraślu; 

b)  W czasie wizyty studyjnej zostaną zorganizowane zajęcia edukacyjne związane  

z zżyciem owadów; 

l) Organizator zapewnia transport z /do punktu zbiórki:  Miejsko-Gminne Centrum 

Kultury i Sportu w Choroszczy, ul. Sienkiewicza 29, 16-070 Choroszcz ; 

 

4. Premiera: 

a) Efektem warsztatów będzie premiera spektaklu MIKROKOSMOS, która odbędzie 

się w dniu 26.06.2022 r. o godzinie 15:00 w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury 

i Sportu w Choroszczy, Sienkiewicza 29, 16-070 Choroszcz ; 

b) Scenariusz spektaklu zostanie opracowany przez Karola Smacznego, który 

również odpowiedzialny jest za jego reżyserię. Na scenie wraz z dziećmi wystąpi 

profesjonalny aktor: Marcin Tomkiel. 

 



   

 
 
 

 

5. Mini objazd teatralny:  

a) Mini objazd teatralny spektaklu „MIKROKOSMOS” odbędzie się w dniach 28-

30.06.2022 r.; 

b) Uczestnicy odwiedzą trzy miejscowości: Topilec (28.06.2022 r.), Knyszyn 

(29.03.2022 r.) i Supraśl (30.06.2022 r.), w których zagrają spektakl 

”MKROKOSMOS”;  

c) Organizator zapewnia transport z /do punktu zbiórki w czasie mini objazdu 

teatralnego (Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy, ul. Sienkiewicza 

29, Choroszcz). 

 

§ 6 

Warunki końcowe 

 

1. Koszt przejazdu na warsztaty uczestników pokrywają rodzice/opiekunowie prawni we 

własnym zakresie. 

2. Koszt ubezpieczenia pokrywają rodzice/opiekunowie prawni we własnym zakresie. 

3. Rodzice zapewniają na czas warsztatów dzieciom czarny strój ( leginsy, dresy, 

koszulka z krótkim/długim rękawem, wygodne obuwie – preferowane baletki). 

4. Rodzic zobowiązuje się do dowiezienia dziecka i odebrania go po warsztacie oraz 

dowiezienia dziecka na czas prapremiery do Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu 

w Choroszczy, ul. Sienkiewicza 29 16-00 Choroszcz. 

5. Dzieci przywożone są najwcześniej 8:45 rano i najpóźniej odbierane 15:15. 

6. Przy wyjazdach w czasie objazdu dzieci muszą być najpóźniej 15 minut przed 

planowanym wyjazdem 28-29.06 godzina 11:00; 30.06 godzina 9:00 

7. Rodzic zobowiązuje się do dowiezienia dziecka i odebrania go z punktu zbiórki w 

czasie objazdu teatralnego (Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku  - Spodki, ul. Św. 

Rocha 14, 18-079 Białystok / Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy, 

ul. Sienkiewicza 29, 16-070 Choroszcz). 

8. Uczestnicy warsztatów otrzymają pismo zwalniające je z zajęć lekcyjnych z uwagi na 

uczestnictwo w projekcie ministerialnym. 



   

 
 
 

 

9. Zgłoszenie uczestnika jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

10. Integralną częścią niniejszego Regulaminu jest formularz zgłoszeniowy (online) i 

karta zgłoszenia. 

 

 

 

 

Szczegółowych informacji na temat warsztatów udziela 

 Dział Sztuki PIK w Białymstoku: 

Emilia Wyszkowska 

tel./fax 85 740 37 15 

teatr@pikpodlaskie.pl 

e.wyszkowska@pikpodlaskie.pl 

 

 

Sporządziła: Emilia Wyszkowska 

 

mailto:animacja@pikpodlaskie.pl
mailto:a.jakubicz@woak.bialystok.pl

