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„Co by się nie działo,  

teatr musi grać” 

 

XXI   
Konkurs Młodego Aktora  

 

dla uczniów 

szkół ponadpodstawowych oraz podstawowych 
 

 
marzec 2023 
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STAROSTA POWIATU AUGUSTOWSKIEGO 

DYREKTOR I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO 
w Augustowie 

zapraszają 
uczniów  szkół ponadpodstawowych, 
klas VII i VIII szkół podstawowych 

do udziału  
 

 W XXI 
POWIATOWYM KONKURSIE  

MŁODEGO AKTORA 
 

CELE KONKURSU: 
• kształtowanie postaw  twórczych; 

• rozbudzenie potrzeb wypowiadania się poprzez formy 

artystyczne; 

• poszerzenie wiedzy o polskiej literaturze; 

• odkrywanie indywidualnych zdolności aktorskich; 

• integracja młodzieży uzdolnionej artystycznie. 

 

REGULAMIN KONKURSU: 
1. Konkurs składa się  z trzech etapów:  

a) indywidualnej prezentacji 
scenicznej, 

b) zadania aktorskiego, 
c) zespołowej prezentacji teatralnej. 

2. We wszystkich częściach konkursu mile widziane 

jest zastosowanie różnych tworzyw teatru. 
Etap I – indywidualna prezentacja sceniczna  
Uczniowie przedstawiają wcześniej przygotowaną indywidualną  

prezentację fragmentu poezji czy prozy bądź sztuki teatralnej 

(tematyka dowolna). W tym roku powracamy również do możliwości 

prezentacji na tym etapie piosenki aktorskiej! 

Mile widziane teksty powiązane z tematyką teatru lub filmu -   
nagroda specjalna. 
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Prosimy o wybór tekstów najpełniej obrazujących zdolności 

aktorskie uczestników. Jury zastrzega sobie możliwość przerwania 

prezentacji w przypadku zbyt obszernych fragmentów i znacznej 

liczby uczestników. 

 
 Etap II – indywidualne  zadanie aktorskie  

Uczniowie losują zadanie aktorskie i prezentują je przed jury  

oraz publicznością.  
 
Etap III – zespołowa prezentacja teatralna 
Uczestnicy konkursu losują współuczestników zadań oraz 

przygotowują i przedstawiają wylosowaną scenkę. 

 

UWAGI O ORGANIZACJI: 
 

Konkurs odbędzie się  20  marca 2023 r.  w sali teatralnej    
I Liceum Ogólnokształcącego  w Augustowie (Śródmieście 31). 

 
Planowany porządek imprezy: 

godz. 8. 30    otwarcie konkursu  

godz. 8.45 – 10.45 prezentacje I i II etapu konkursu 

godz. 10.45 – 11.00  obrady jury,  

                                  ogłoszenie listy finalistów,  

                                  losowanie zadań etapu III 

              godz. 11.00 – 12.00 praca w zespołach  

              godz. 12.00 – 12.45 prezentacje zespołowe 

              godz. 12.45 – 13.00 obrady jury 

 godz. 13.15  ogłoszenie wyników konkursu. 
 

Z każdej szkoły organizatorzy przyjmują do czterech zgłoszeń 
młodych aktorów do dnia 16 marca 2023 r. Prosimy 
o przesyłanie zgłoszeń  z tematem KMA na adres: 
bozena.bendig_zso@st.augustow.wrotapodlasia.pl 
Możliwość zgłoszenia dodatkowych uczestników należy ustalić  
z organizatorkami  17 marca 2023 r. 
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Dane uczestnika: imię i nazwisko, nazwa szkoły, opiekun 
artystyczny, telefon kontaktowy opiekuna, autor i tytuł 
przygotowanego tekstu, ewentualne potrzeby sceniczne (np. 
światło, dźwięk). 

 
Prosimy również o dostarczenie oświadczeń uczestnika 
i nauczyciela - zgody na przetwarzanie danych osobowych 
młodego aktora i jego opiekuna artystycznego  (złożenie 
dokumentów w sekretariacie I LO w Augustowie lub do 
organizatorów przed konkursem). 

 
 
 
Dane organizatora: 
 I Liceum Ogólnokształcące im. Grzegorza Piramowicza 
ŚRÓDMIEŚCIE 31, 16 – 300 AUGUSTÓW 
 
Wszelkich dodatkowych informacji udzielają 
organizatorki konkursu: 
Bożena Bendig oraz Elżbieta Klekotko 
 
 
 
 

JUŻ PO RAZ DWUDZIESTY PIERWSZY 
ZAPRASZAMY  
DO ZABAWY  
W TEATR! 

 
 
 


