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XXI Festiwal Teatrów Przedszkolnych im. Henryka Ryla 
“Spontaniczni - kreatywni - autentyczni”

REGULAMIN

1. XXI Festiwal Teatrów Przedszkolnych im. Henryka Ryla odbywa siê w ra-
mach Festiwalu Kreatywnoœci M³odych . 

Festiwal Teatrów Przedszkolnych im. Henryka Ryla jest projektem edu-
kacyjnym, œwiêtem teatru przedszkolnego, którego ide¹ jest nie tylko 

prezentacja „najlepszych praktyk" pracy teatralnej, ale przede wszy-

stkim podkreœlenie faktu, ¿e dziecko jest pe³noprawnym odbiorc¹ i ucze-
stnikiem kultury. Teatr to idealne miejsce do rozwijania dzieciêcej wy-

obraŸni i wra¿liwoœci. To wspania³a okazja do uczenia siê nowych treœci
i w³aœciwych zachowañ spo³ecznych jak tolerancja, wspó³praca, posza-
nowanie innych ludzi i odmiennych pogl¹dów. Pomys³odawc¹ Festiwalu 

by³ Waldemar Presia, aktor Teatru Arlekin w £odzi, edukator, animator, 
wychowanek Henryka Ryla – za³o¿yciela Teatru Arlekin w £odzi.

2. Organizatorem Festiwalu jest Ba³ucki Oœrodek Kultury w £odzi, a  reali-
zatorem Centrum Edukacji Kulturowej „Na ̄ ubardzkiej”.

3. Celem Festiwalu jest:
- rozwijanie ekspresji artystycznej, wyobraŸni, wra¿liwoœci, inteligencji 

emocjonalnej dzieci,
- aktywizacja umiejêtnoœci poznawczych oraz rozwój zdolnoœci kon-

centracji i uwagi dzieci,

- przygotowanie przedszkolaków do aktywnego i œwiadomego ucze-
stnictwa w kulturze,

- prezentacja dorobku teatrów przedszkolnych,
- stworzenie nauczycielom okazji do: nabycia nowej wiedzy, posze-

rzenia umiejêtnoœci w zakresie pracy teatralnej z dzieæmi w wieku 

przedszkolnym, wymiany doœwiadczeñ, wzajemnych inspiracji oraz 
integracji œrodowiska.

4. Festiwal Teatrów Przedszkolnych im. Henryka Ryla adresowany jest do 
dzieciêcych grup teatralnych dzia³aj¹cych w przedszkolach (miejskich, 

prywatnych, spo³ecznych) na terenie £odzi. 

5. Festiwalowi towarzyszy warsztat teatralny pt.: “ABC aktora i re¿ysera 

w teatrze przedszkolnym” realizowany w ramach Laboratorium Do-
brych Praktyk Teatralnych .
Informacje dotycz¹ce terminu i formy warsztatu bêd¹ podane w póŸ-

niejszym terminie, a tak¿e dostêpne na stronie www.bok.lodz.pl .

6. XXI Festiwal Teatrów Przedszkolnych im. Henryka Ryla zostanie prze-

prowadzony w wersji on-line. Przedszkola nagrywaj¹ prezentacjê 
w formacie MP4 (najlepiej HD, 1920x10800, kodek MP4 z du¿¹ kom-

presj¹), opisuj¹ wg wzoru zawieraj¹cego: 1- numer przedszkola, 2 - naz-
wa grupy teatralnej, 3- tytu³ spektaklu, 4- przygotowanie ( imiê i nazwi-
sko nauczyciela) i przesy³aj¹ nagranie na adres: zubardzka@bok.lodz.pl



7. Wspó³organizatorami Festiwalu s¹:

 Ba³uty - Przedszkole Miejskie nr 149

91-469 £ódŸ, ul. Murarska 42, tel. 42 255 37 97

dyrektor - Leokadia Lato

Górna D¹browa: Przedszkole Miejskie nr 17
93-212 £ódŸ, ul. Kossaka 13, tel. 42 643 47 90
dyrektor - Irena Czech

Górna Kurczaki: Przedszkole Miejskie nr 200 

93-323 £ódŸ, ul. Zamkniêta 1, tel. 42 646 31 20

dyrektor – Ma³gorzata Marczak

olesie: Przedszkole Miejskie nr 56 w Zespole Przedszkoli Miejskich nr 5
90-619 £ódŸ, ul. Pogonowskiego 71, tel. 42 637 41 84
dyrektor – Maria Skowroñska

Polesie Retkinia: Przedszkole Miejskie nr 174

94-054 £ódŸ, ul. Kusociñskiego 122a, tel. 42 687 02 12

dyrektor - Jolanta Lipska

Œródmieœcie: Przedszkole Miejskie nr 207
90-360 £ódŸ, ul. Piotrkowska 272, tel. 42 684 68 22
dyrektor – Beata Nogaj 

Widzew: Przedszkole Miejskie nr 99

90-696 £ódŸ, ul. Sienkiewicza 108, 42 636 14 62

dyrektor – Krystyna Osak

8. Wspó³organizatorzy zobowi¹zuj¹ siê do rozpropagowania informacji 

o Festiwalu w œrodowisku.

9. Zg³oszenie zespo³ów do udzia³u w Festiwalu nale¿y nadsy³aæ na adres 
mailowy:  do dnia 21 maja 2021 r. (druk – karta 
zg³oszeñ dostêpna na stronie 

10. Festiwal odbêdzie siê: 24.05 – 19.06. 2021 r., wg harmonogramu:

      24.05- 10.06. rejestracja zg³oszonych przedstawieñ

26.05- 10.06. publikacja nagrañ na stronach: www.fkm.bok.lodz.pl, 
       www.bok.lodz.pl, oraz w mediach spo³ecznoœciowych 

BOK – facebook:
       Centrum Edukacji Kultutowej „Na ̄ ubardzkiej",

Centrum Twórczoœci  „Lutnia" , 

       Centrum Animacji i Rewitaizacji „Rondo",
Oœrodka Terenowego  Wyspy Kultury.

     19.06. g.11.00 podsumowanie projektu odbêdzie siê w wersji online. 

     Udostêpnienie na stronach: 
,    

mediach spo³ecznoœciowych BOK.

11. Rejestracja mo¿e odbywaæ siê zarówno w Przedszkolach Miejskich jak 

i w Centrum Edukacji Kulturowej „Na ̄ ubardzkiej" Ba³uckiego Oœrodka 
Kultury w £odzi ( na scenie z pe³n¹ obs³ug¹ elektroakustyczn¹, bez 
udzia³u publicznoœci).

zubardzka@bok.lodz.pl
www.bok.lodz.pl

www.fkm.bok.lodz.pl www.bok.lodz.pl,

http://www.bok.lodz.pl,
http://www.bok.lodz.pl,


12 Ba³ucki Oœrodek Kultury podejmuje siê realizacji nagrañ video ze spek-

takli zg³oszonych do Festiwalu w terminie ustalonym indywidualnie 
z organizatorem. Zarejestrowane spektakle bêd¹ umieszczane na stro-
nie internetowej: www.fkm.bok.lodz.pl, www.bok.lodz.pl, oraz w me-

diach spo³ecznoœciowych BOK (facebook, instagram).

13. W przypadku realizacji nagrania w Centrum Edukacji Kulturowej „Na 

¯ubardzkiej" Ba³ucki Oœrodek Kultury zapewnia transport zespo³u 
w obie strony. Termin nagrania zostanie indywidualnie ustalony z orga-

nizatorem.

14. Nagrania zg³oszone do Festiwalu maj¹ zostawion¹ pe³n¹ dowolnoœæ 

pod wzglêdem tematyki i formy artystycznej pod warunkiem spe³nienia 
wymogów merytorycznych i technicznych konkursu. Treœci nie mog¹ na-
ruszaæ praw osób trzecich. 

15. Zg³oszone na Festiwal nagrania zostan¹ ocenione przez JURY powo-

³ane  przez organizatora. 

Jury w ocenach bêdzie uwzglêdniaæ nastêpuj¹ce kryteria:
-  autentycznoœæ, spontanicznoœæ i swobodê sceniczn¹ dzieci,

-  interpretacjê tekstu,
-  dobór repertuaru,
-  spójnoœæ koncepcji re¿yserskiej,

-  formê prezentacji scenicznej – atrakcyjnoœæ scenografii, kostiumy, rek-
   wizyty etc.,

-  wykorzystanie „¿ywej" muzyki,

-  rolê nauczyciela/instruktora na scenie – je¿eli jest to w nadanej roli.

16. Ostateczny werdykt JURY jest niepodwa¿alny.
 
17. Najlepsze zespo³y otrzymaj¹ dyplomy, nagrody i wyró¿nienia. Nauczy-

ciele prowadz¹cy otrzymaj¹ dyplomy.

18. Instytucja zg³aszaj¹ca, podpisuj¹c kartê zg³oszenia oœwiadcza, ¿e przy-

s³uguj¹ jej prawa autorskie w zakresie niezbêdnym do zg³oszenia 
utworu do udzia³u w Festiwalu, w tym do udzielenia licencji na zasa-

dach okreœlonych w niniejszym Regulaminie.

19.Instytucja zg³aszaj¹ca, podpisuj¹c kartê zg³oszenia oœwiadcza, ¿e 

udziela Organizatorowi licencji niewy³¹cznej, nieodp³atnej, nieograni-
czonej czasowo i terytorialnie, na korzystanie z utworu zg³oszonego do 
udzia³u w Festiwalu, na nastêpuj¹cych polach eksploatacji : 

a) utrwalanie i zwielokrotnianie jak¹kolwiek technik¹,
b) rozpowszechnianie egzemplarzy na wszelkich noœnikach we wszel-

kich kana³ach dystrybucji,

c) wprowadzanie do pamiêci komputera i przechowywanie w pamiêci 
komputera,

d) publiczne udostêpnianie za poœrednictwem sieci informatycznych 
i teleinformatycznych, w tym w sieci Internet oraz w telefonii mobil-
nej,

- w celach zwi¹zanych z organizacj¹ i promocj¹ Festiwalu oraz do 
celów metodycznych, promocyjnych i reklamowych mieszcz¹cych siê 

w dzia³alnoœci statutowej Organizatora. W szczególnoœci Podmioty 

zg³aszaj¹ce zespo³y do udzia³u w Festiwalu, a tak¿e twórcy przed-
stawieñ wyra¿aj¹ zgodê na rejestracjê przedstawieñ oraz ich udo-

.



stêpnianie na stronach: www.bok.lodz.pl, www.fkm.bok.lodz.pl, 

w mediach spo³ecznoœciowych i mediach ³ódzkich.

20. Z³o¿enie Organizatorowi przez instytucjê zg³aszaj¹c¹ karty zg³oszenia 
jest równoznaczne ze z³o¿eniem oœwiadczenia, ¿e zg³aszaj¹cy dys-
ponuje zgod¹ rodziców lub opiekunów prawnych wszystkich dzieci 

bior¹cych udzia³ w spektaklu na nieodp³atne rozpowszechnianie wize-
runku dzieci, utrwalonego na przes³anych zdjêciach i filmach, w celu 

wykorzystania ich wy³¹cznie w publikacjach metodycznych, promo-

cyjnych i reklamowych BOK, we wszystkich wykorzystywanych mediach, 
w tym na stronie internetowej ,  oraz 

w mediach spo³ecznoœciowych BOK oraz, ¿e instytucja zg³aszaj¹ca 

poinformowa³a rodziców lub opiekunów prawnych dzieci bior¹cych 
udzia³ w spektaklu, ¿e wizerunek ich dzieci bêdzie przetwarzany 

w ramach wskazach powy¿ej zakresu i celu przez Ba³ucki Oœrodek 
Kultury.  

21. Do karty zg³oszeñ nale¿y równie¿ za³¹czyæ zgody na przetwarzanie da-
nych osobowych nauczycieli, instruktorów zespo³u oraz innych osób, 

których dane zostan¹ umieszczone w karcie zg³oszenia (np. re¿yser). 

Zgody, o których mowa w niniejszym punkcie nale¿y udzieliæ na dru-
kach, których wzór znajduje siê na stronie . Organi-

zator zastrzega sobie prawo odmowy dopuszczenia do udzia³u w Festi-
walu zespo³u, w przypadku braku zgody, o których mowa powy¿ej. 

22. Ostateczna interpretacja zapisów regulaminu nale¿y do organizatora.  

23. Regulamin XXI Festiwalu Teatrów Przedszkolnych im. Henryka Ryla, 

karta zg³oszenia, zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz klau-
zula informacyjna dostêpne s¹ na stronie www.bok.lodz.pl /wyda-

rzenia/g³ówne imprezy/Festiwal im. H. Ryla

Sekretariat Festiwalu:

Ba³ucki Oœrodek Kultury, Centrum Edukacji Kulturowej „Na ̄ ubardzkiej"
ul. ̄ ubardzka 3 ,  91-022 £ódŸ tel. 42 651 67 47,

 e-mail: zubardzka@bok.lodz.pl

koordynator projektu: Ma³gorzata Grycner-K³oda
opieka merytoryczna: Dorota Radziewicz

www.bok.lodz.pl www.fkm.lodz.pl

www.bok.lodz.pl
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