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Oferta konkursowa 
”Zielona Gęś w Soplicowie…"  
dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. 

 
 

 

Zespół Szkół nr 9  
we Wrocławiu  

ul. Krajewskiego 1 
51-690 Wrocław 

71-798-69-06  
sekretariat.zs09@wroclawskaedukacja.pl 

 
 
 
Zielona Gęś ( Wrocławski Festiwal Teatrów Szkolnych Zielona Gęś) kłania się i serdecznie pozdrawia. 

Trudny czas dla nas nauczycieli, instruktorów teatralnych, reżyserów spektakli, teatrów 

szkolnych. Nie mamy możliwości spotkania się z większą grupą realnie i stworzenia spektaklu, 

który mogłaby podziwiać publiczność. 
 

W poprzednim roku zaplanowaliśmy edycję: Zielona Gęś w Soplicowie i nawiązanie współpracy  
z Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu, ale niestety pandemia pokrzyżowała nam plany 
 
i zawiesiliśmy realizację głównego zadania: Przegląd Festiwalu Zielona Gęś, a potem Gala, w ramach 

których zespoły teatralne miałyby możliwość wystąpienia w przestrzeni Muzeum Pana Tadeusza. 

Pomyśleliśmy, że może chociaż w tym roku stworzymy wirtualną namiastkę działań teatralnych 

(a za rok uda nam się zorganizować 18 edycję Zielonej Gęsi już w formie tradycyjnej z pięknymi 

spektaklami przygotowanymi przez młodych aktorów i niezwykle kreatywnych instruktorów 

teatralnych, nauczycieli-reżyserów) i zwracamy się do Państwa z propozycją wzięcia udziału  

w konkursach on-line. 
 

Zespół Szkół nr 9 we Wrocławiu współorganizator Wrocławskiego Festiwalu Teatrów Szkolnych 

Zielona Gęś zaprasza do wzięcia udziału w konkursach: 
 
1) ETIUDA TEATRALNĄ…  

- do wyboru dwa tematy: „W SOPLICOWIE” LUB „W TEATRZE…”  
a) Forma przewidziana dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej i szkół 

ponadpodstawowych.  
b) Termin nadsyłania prac – 20 czerwca 2021r.  
c) Praca wykonana indywidualnie przez ucznia lub grupę uczniów (do 5 osób).  
d) PRACA KONKURSOWA - powinna składać się z następujących elementów:  

• etiuda teatralna do 15 minut, inspirowana dziełem „Pan Tadeusz” lub twórczością 

Adama Mickiewicza; ewentualnie poświęcona ogólnie tematowi teatralnemu; 

• etiuda może zawierać elementy muzyczne, plastyczne, choreografię; 

• nagranie przesyłamy na emaila: polonistazs9@gmail.com; 

• przesłanie  nagrania  filmowego  z  opisem:  imię  i  nazwisko  autora,  imionami  
i  nazwiskami  wykonawców/aktorów  występujących  w  etiudzie,   
nazwa  i  adres  szkoły  oraz imię i nazwisko opiekuna , adres mailowy i numer 
telefonu.
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2) ZIELONA GĘŚ NA SCENIE TEATRALNEJ …  
– wspomnienia dotyczące udziału w Przeglądach Festiwalu lub podróż w przyszłość… 

 

a) Forma przewidziana dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej i szkół 

ponadpodstawowych. 

b) Termin nadsyłania prac- 10 czerwca 2021r. 

c) Praca wykonana indywidualnie przez ucznia lub grupę uczniów (do 5 osób). 

d) PRACA KONKURSOWA- powinna składać się z następujących elementów: 

 

• praca literacka w formie: pamiętnika, opowiadania twórczego… 

• plik PDF z pracą literacką przesyłamy na emaila: polonistazs9@gmail.com; 

• przesłanie pracy literackiej z opisem: imię i nazwisko autora/autorów, nazwa i adres 
szkoły, imię i nazwisko opiekuna oraz adres mailowy i numer telefonu. 

 

3) ZIELONA GĘŚ W MUZEUM PANA TADEUSZA – HISTORYJKA OBRAZKOWA ... 

 

a) Forma przewidziana dla uczniów szkoły podstawowej.  
b) Termin nadsyłania prac – 10 czerwca 2021r.  
c) Praca  wykonana  indywidualnie  przez  ucznia  lub  grupę  uczniów  (do  5  osób).  
PRACA KONKURSOWA - powinna składać się z następujących elementów:  

• praca wykonana dowolną techniką; 

• forma: książeczka, komiks; 

• nagranie przesyłamy na emaila: polonistazs9@gmail.com; 

• praca powinna zawierać informacje: imię i nazwisko autora/ autorów, nazwa i adres 
szkoły, imię i nazwisko opiekuna oraz adres mailowy i numer telefonu. 

 

 

4) A MOŻE GRAFICZNIE… ZIELONA GĘŚ W SOPLICOWIE – PLAKAT TEATRALNY. 
 

a) Forma przewidziana dla uczniów szkoły podstawowej i ponadpodstawowej.  
b) Termin nadsyłania prac – 10 czerwca 2021r.  
c) Praca wykonana indywidualnie przez ucznia lub grupę uczniów (do 5 osób).  
d) PRACA KONKURSOWA - powinna składać się z następujących elementów:  

• praca wykonana dowolną techniką, 

• forma A4, wersja papierowa lub komputerowa, 

• pracę (wersja papierowa- zdjęcie) i komputerowa w pliku PDF przesyłamy  
na emaila: polonistazs9@gmail.com; 

• praca powinna zawierać informacje: imię i nazwisko autora/ autorów, nazwa i adres 
szkoły, imię i nazwisko opiekuna oraz adres mailowy i numer telefonu 

 

Nadesłanie prac na wybrany konkurs, jest jednoznaczne z akceptacją warunków regulaminu oraz zgodą  

na przetwarzanie danych osobowych przez Zespół Szkół nr 9 we Wrocławiu wyłącznie w celach konkursowych. 

Prezentacja wyników konkursów pojawi się również na stronie Zespołu Szkół nr 9 we Wrocławiu 

www.zs9wroclaw.pl Opiekunowie zostaną powiadomieni o wynikach na podanych adres mailowy. 
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Założenia konkursowe: 
 
1. Osoby, które chcą wziąć udział w Konkursach w ramach ”Wrocławskiego Festiwalu Teatrów Szkolnych 

Zielona Gęś”, przesyłają prace na podanego emalia. 

2. Termin przyjmowania prac upływa 10 czerwca lub 20 czerwca 2021r. ( informacje wyżej przy konkretnej formie)  
3. Nadesłane nagranie powinno być w formacie pliku filmowego, natomiast zdjęcia, prace konkursowe w PDF.  
4. Wszelkie koszty związane z uczestnictwem w Konkursie w całości ponoszą uczestnicy.  
5. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na publikację swoich występów oraz wszelkich utrwalonych w ten sposób 

materiałów na warunkach określonych przez Organizatora, w szczególności na ich publikację w mediach  
oraz na stronach internetowych Organizatora.  
6. Organizator Konkursu, powołuje Jury, w skład którego wchodzą: reżyser teatralny, plastyk, polonista 
 
oraz przedstawiciel Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu. 
 
7. Po ocenie nadesłanych prac konkursowych, Jury wyłoni osoby, którym przyznane zostaną nagrody i wyróżnienia.  
8. Werdykt ogłoszony przez Jury jest ostateczny i nie podlega odwołaniu.  
9. Kryteria oceny : 

ETIUDA TEATRALNA 

− dobór repertuaru,  
− warsztat autorski, dykcja, ruch sceniczny,  
− interpretacja tekstu,  
− ogólny wyraz artystyczny. 

 
HISTORYJKA OBRAZKOWA/PLAKAT TEATRALNY 
- pomysł,  
- technika,  
- interpretacja tematu,  
- ogólny wyraz artystyczny. 

  
PRACA LITERACKA  
- pomysł,  
- realizacja tematu,  
- poprawność językowa. 
 

Postanowienia końcowe 
 
1. Organizator, w razie potrzeby, zastrzega sobie prawo do ewentualnej zmiany postanowień 

Regulaminu, w tym prawa do zmiany postanowień dotyczących terminów ze wzglądu na pandemię. 
 
2. Równocześnie Organizator zobowiązuje się do powiadomienia Uczestników o wszelkich dokonanych 

zmianach z odpowiednim wyprzedzeniem. 
 
3. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych jego 

uczestników – załącznik poniżej. 
 

Zapraszamy.  
ZS nr 9 WROCŁAW  

(kontakt: mmorawska@poczta.onet.pl )  
 
 

 
Projekt Festiwalu Zielona Gęś 

finansowany przez Gminę Wrocław: 

 
 

 
Partnerzy Zielonej Gęsi:  
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Załącznik: 
 

 

ZGODA NA UDZIAŁ W KONKURSIE 
 

Potwierdzam  swoją  zgodę  na  udział ______________________  (imię  i nazwisko)  w Wrocławskim 

Festiwalu Teatrów Szkolnych „Zielona Gęś” 

__________________________  

Miejscowość i data  

________________________________ ________________________________ 

Podpis uczestnika Podpis rodzica lub opiekuna prawnego 
 

(wymagany jeżeli uczestnik jest 
 

niepełnoletni) 
 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 
 

Oświadczam, iż wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie i rozpowszechnianie wizerunku 
 

________________________________________ 
 

(imię i nazwisko uczestnika) 
 

utrwalonego w postaci filmów i zdjęć, z przeprowadzenia Konkursu Wrocławskiego Festiwalu Teatrów 

Szkolnych „Zielona Gęś” przez organizatora: Zespół Szkół nr 9 we Wrocławiu. Niniejsza zgoda obejmuje 

publikację filmów i zdjęć na stronach www Organizatora. Powyższa zgoda może zostać w każdej chwili 

cofnięta poprzez złożenie na piśmie wniosku do Organizatora. 
 

Jednocześnie zostałam/em poinformowana/y o tym, że: Administratorem danych osobowych Wrocławskiego Festiwalu 

Teatrów Szkolnych Zielona Gęś jest organizator: 
 

Zespół Szkół nr 9 we Wrocławiu 
ul. Krajewskiego 1 
51-690 Wrocław 
 
Towarzystwo Kultury Czynnej 
ul. Dembowskiego 92/1 
51- 669 Wrocław 

 

________________________________  
Podpis uczestnika 

 

________________________________  
Podpis rodzica lub opiekuna prawnego 

 

(wymagany jeżeli uczestnik jest niepełnoletni) 


