
27 FESTIWAL 
o TEMATYCE EKOLOGICZNEJ

KROTOSZYN 2022

                               regulamin



szczegółowe informacje tel. 509 282 972

W sprawach spornych głos rozstrzygający ma organizator.

Udział w Festiwalu  jest równoznaczny  z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Krotoszyński Ośrodek Kultury
(zgodnie z art.13 ust.1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/ 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE) dla celów statutowych KOK oraz akceptacją regulaminu. Instytucje zgłaszające wykonawców do
Festiwalu oraz twórcy przedstawień wyrażają zgodę na nagranie obrazu i dźwięku, prezentacje prac plastycznych na wystawie,
zdjęciach w prasie i na stronie internetowej KOK oraz na ich wykorzystanie przez organizatora w celach informacyjnych, promocyjnych
i edukacyjnych - bez roszczeń finansowych z tym związanych.

Komenda Powiatowa
w Krotoszynie

Nadleśnictwo Krotoszyn

                                                   

organizator

Krotoszyński Ośrodek Kultury
ul. 56 P. P. Wlkp. 18

63-700 Krotoszyn
 

współpraca i pomoc finansowa

Powiatowa Komenda
Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie

Nadleśnictwo Krotoszyn

dofinansowano ze środków

Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Poznaniu



dołączonych do regulaminu do 15  listopada 2021  r. na adres biura organizacyjnego
lub e-mailem na adres: bulbrych@wp.pl

Udział w festiwalu należy  zgłaszać na kartach zgłoszeń 

- wartości wychowawcze

- ogólny wyraz artystyczny

- dobór oraz estetyka kostiumów i rekwizytów

- umiejętności wokalne

- opracowanie choreograficzne

Przesłuchania festiwalowe odbędą się

 25 listopada 2022 r. 
w Kinie Przedwiośnie

Al. Powstańców Wlkp. 18, 63-700 Krotoszyn
od godz. 10:00.

Uczestników oceniać będą jurorzy powołani przez organizatora.
Jury zwróci szczególną uwagę na:

- wartości związane z ekologią i ochroną środowiska
  ze szczególnym uwzględnieniem tematów związanych
  z ochroną bioróżnorodności oraz zrównoważonej konsumpcji

Maksymalny czas trwania spektaklu 25 min.
maksymalny czas montażu dekoracji na scenie 8 min.

 - dobór repertuaru do możliwości wykonawców,
 - interpretacja utworu i kultura słowa,
 - ruch sceniczny

konkurs na spektakl  teatralny o tematyce ekologicznej

kategorie wiekowe:
3-6 lat
7-10 lat
11-15 lat



karta zgłoszenia SPEKTAKLU
27 FoTE Krotoszyn 2022

......................, dnia .....................                                            podpis i pieczątka

1. Nazwa zespołu 

2. Kategoria wiekowa        

3. Tytuł spektaklu, autor tekstu, scenariusza, muzyki itp.

4. Wymogi techniczne

5. Informacja o zespole

6. Imię i nazwisko instruktora,  tel.

7. Ilość osób w zespole

8. Czas trwania spektaklu
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organizator:            Krotoszyński Ośrodek Kultury
współorganizator:  Nadleśnictwo Krotoszyn
                                 Powiatowa Komenda Państwowej Straży Pożarnej
                                 w Krotoszynie

Konkurs odbędzie się 24  listopada 2022  roku o godz. 10:00
w galerii REFEKTARZ ul. Mały Rynek 1 (parter Muzeum Regionalnego) 

Zgłoszenia drużyn należy przesłać do 16 listopada 2022 r 
na adres e-mail:
bulbrych@wp.pl

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych z terenu powiatu krotoszyńskiego.
Kategorie wiekowe:
uczniowie klas V i VI
uczniowie klas VII i VIII 

Szkoła może być reprezentowana przez 1 drużynę w każdej kategorii.
Każda drużyna składa się z trzech osób.
Drużyny wspólnie odpowiadają na pytania z zakresu:
wiadomości o lesie, ochrony lasu oraz przepisów przeciwpożarowych.

Do konkursu drużyny przygotowują się we własnym zakresie z wiadomości zawartych w podręcznikach,
informatorach, przepisach p. poż. oraz innych dostępnych źródłach.

,
30 konkurs  wiedzy o lesie

CHRONMY LAS

Każda drużyna otrzyma dyplom uczestnictwa.
Trzy zwycięskie drużyny w każdej kategorii wraz z opiekunami otrzymają
dyplomy oraz nagrody rzeczowe. 

konkurs odbędzie się  w aktualnym na 25 .11. 2021r. reżimie sanitarnym
czyli mogą nastąpić zmiany organizacyjne, o których uczestnicy
zostaną poinformowani poczta email.  



TRUDNO ŻYĆ BEZ PSZCZÓŁ

warsztaty prowadzi - Marta Konek

M
ic

h
al

in
a 

Ja
n

ko
w

sk
a,

1
2

 la
t 

SP
 w

 Ś
w

in
ko

w
ie

 -
 p

ra
ca

 n
ag

ro
d

zo
n

a 
w

 p
o

p
rz

ed
n

ie
j e

d
yc

ji 
Fe

st
iw

al
u

dofinansowano ze środków

uczestnictwo bezpłatne, ilość miejsc ograniczona, szczegółowe informacje - Beata Ulbrych 509 28 972

10 października 2022
pracownia plastyczna KOK
godz. 10:00- 14:00

warsztaty pszczelarskie
dla dzieci z klas I - III szkół podstawowych



warsztaty dla młodzieży szkół ponadpodstawowcyh

będziemy szyć torby z washpapy 

ALTERNATYWNE TEKSTYLIA

21 października 2022
pracownia plastyczna KOK
godz. 12:00- 16:00

dofinansowano ze środków

uczestnictwo bezpłatne, ilość miejsc ograniczona, szczegółowe informacje - Beata Ulbrych 509 28 972

warsztaty prowadzi - Kamilla Żaruk





ODKRYWAMY WIKLINĘ

4 listopada 2022
pracownia plastyczna KOK
godz. 10:00- 14:00

warsztaty prowadzi - Agnieszka Pierzyńska

uczestnictwo bezpłatne, ilość miejsc ograniczona, szczegółowe informacje - Beata Ulbrych 509 28 972

dofinansowano ze środków

warsztaty plecenia z wikliny
dla klas IV - VIII szkół podstawowych



BĄDŹ Z NATURY  KOLOGIEM e

praca na okładce:
Nikola Urbaniak

lat 12 SP nr 1 w Krotoszynie, praca nagrodzona w poprzedniej edycji Festiwalu
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