
 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU 

 

PRZEGLĄD WIDOWISK HISTORYCZNYCH 

„Działo się w Tuchowie” 



PRZEGLĄD WIDOWISK HISTORYCZNYCH 

„Działo się w Tuchowie” 

 

Organizatorzy:  

Burmistrz Tuchowa, Rada Miejska w Tuchowie i Komitet Obchodów 670-lecia 

Tuchowa, z siedzibą: Dom Kultury 33-170 Tuchów, ul. Chopina 10 zwany dalej 

Organizatorem. 

 

Cel przeglądu: 

• Popularyzacja historii Tuchowa poprzez wskazanie wydarzeń z różnych epok. 

• Budzenie szacunku do swojej „Małej Ojczyzny”. 

• Wzbogacenie obchodów 670–lecia nadania praw miejskich Tuchowowi. 

 

Zasady regulaminowe 

1. Przegląd obejmuje wszystkie szkoły z terenu miasta i gminy Tuchów. 

2. Każda szkoła zgłasza do przeglądu tylko jeden zespół teatralny (przy czym Zespół 

Szkół traktowany jest jako jedna szkoła). 

3. Widowisko musi dotyczyć wybranego wydarzenia z historii Tuchowa do roku 1918. 

4. Tematem przedstawienia nie może być moment nadania praw miejskich. 

5. Czas trwania przedstawienia nie może przekroczyć 20 minut. 

6. Udział w przedstawieniu może brać grupa teatralna licząca max. 15 osób. 

7. Widowisko powinno zawierać zgodność z faktami historycznymi, z realiami epoki 

(strój, słownictwo, rekwizyty, muzyka, charakteryzacja itp.). 

8. Przy prezentacji widowiska w Domu Kultury gra aktorska odbywa się bez 

mikrofonów. 

9. Widowisko powinno być możliwe do prezentacji w plenerze. 

10. Komisja Przeglądu wyłoni zespoły do udziału w przedstawieniach finałowych 

podczas obchodów 670–lecia miasta Tuchowa. 

11. W przypadku zakwalifikowania widowiska do prezentacji w imprezie finałowej, 

dopuszcza się możliwość uzupełnienia scenariusza w porozumieniu z autorami.  

12. Nagrodą dla wszystkich zespołów uczestniczących w Przeglądzie będzie 

wycieczka do Tyńca i Krakowa, a dla najlepszych także udział w przedstawieniach 

finałowych. 

13. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnej publikacji scenariuszy 

i zamieszczania zdjęć z widowisk na stronie internetowej oraz w regionalnej prasie.  

 

 



Zgłoszenia:  

Do udziału w przeglądzie, zgłasza nauczyciel przygotowujący zespół w porozumieniu 

z dyrekcją szkoły. Kartę zgłoszenia wraz z tytułem przedstawienia, autorem 

scenariusza i wskazaniem źródła, opatrzoną pieczęcią szkoły należy przesłać do 

10 lutego 2010 r. pod adresem: 

Dom Kultury , 33-170 Tuchów, ul. Chopina 10 (z dopiskiem widowisko historyczne). 

 

Przegląd odbędzie się 23 kwietnia 2010 r. w sali widowiskowej DK o godz. 9.00 

 

Serdecznie zapraszamy. 


