
 

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 

os. Czecha 59 

61-288 Poznań  

oraz  

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Rodzinom AMICI 
mają przyjemność zaprosić na:  

 

 
im. Teresy Gąsiorowskiej 

 

1. Celem imprezy, jak co roku, jest: 
 Zaakcentowanie roli teatru w procesie twórczego rozwoju młodzieży. 

 Popularyzacja idei teatru wśród młodzieży: 

 uwrażliwienie młodych ludzi na słowo, jako głównego nośnika treści; jak również na znak teatralny, 

 stworzenie przyjaznej atmosfery wokół teatru oraz dostarczenie możliwości obcowania ze sztuką. 
 Zapoznanie się twórczej młodzieży z terenu całej Polski: 

 zachęcenie do współpracy, 

 pobudzenie do aktywnego i twórczego spędzania czasu wolnego,  

 dzielenie się doświadczeniem warsztatowym. 

 Zaistnienie wśród społeczności lokalnej, nagranie telewizyjne. 

2. Miejsce i termin: 
„Teatr w Przejściu” w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4, os. Czecha 59, 61-288 Poznań 

29.03.2019 r., godz. 18.00 – 1.00 
3. Warunki uczestnictwa: 

 Przyjmujemy, po wstępnej kwalifikacji, grupy gimnazjalne oraz licealne i studenckie. 

 Spektakl w języku polskim stworzony w oparciu o teksty literackie, bądź własne. 

 Liczba członków zespołu - do 20 osób. 

 Scenografia przenośna - bez stałych elementów. 

 Prezentacja nie powinna przekraczać 30 min. dla gimnazjum/45min. dla starszych 

 Tematyka dowolna. 

 Każda grupa wpłaca na konto Rady Rodziców ZSO nr 4 w Poznaniu 50zł. 

 Przewidziane kolacja, słodki poczęstunek oraz  nagrody. 

4. Zgłoszenia: 

Wypełniona  karta  uczestnictwa  mailem: stowarzyszenie.amici@wp.pl  w nieprzekraczalnym terminie do 20.02.2019 r. 

Pocztą lub Wetransferem prosimy o przesłanie nagrania spektaklu na adres: Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i 

Rodzinom AMICI, os. Stare Żegrze 79/21, 61-249 Poznań. O zakwalifikowaniu powiadomimy do 28.02.2019 r. 

   

Uczestnicy Przeglądu zobowiązani są do uiszczenia opłaty w wysokości 50 zł od grupy do 10.03.2019 r. Płatność na konto 

Rady Rodziców ZSO nr 4 w PKO BP I O/Poznań 74 1020 4027 0000 1802 0357 9364, skan dowodu wpłaty prosimy przesłać 

na adres mailowy wraz ze zgłoszeniem. 

5. Warunki występów: 
W „Teatrze w Przejściu” jest zaciemnienie, scena wraz z oświetleniem. Jest możliwość skorzystania z  nagłośnienia. Zdjęcia 

„Teatru w Przejściu” na stronie internetowej www.stowarzyszenie-amici.pl (zakładka: Teatr w Przejściu) oraz na Facebooku, 

a także na stronie szkoły: www.teatr.zso4.poznan.pl. Informacje: Hanna Szeląg - 503 131 666 

 

Zachęcamy Zespoły do oglądania wszystkich spektakli.  

 

Serdecznie zapraszamy 

http://www.stowarzyszenie-amici.pl/


 

 

Karta uczestnictwa 

w XVI Ratajskim Przeglądzie Teatrów Nocą 

Noc Teatrów AMICI 
im. Teresy Gąsiorowskiej 

Poznań 29.03.2019 r. 

 

Nazwa zespołu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liczba członków zespołu 

 

Numer i adres szkoły oraz 

prywatny telefon kontaktowy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adres mailowy 

 

 

 

 

Tytuł przedstawienia i autor 

scenariusza (na bazie jakich 

tekstów?) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nazwisko  kierownika zespołu i 

reżysera 

 

 

 

 

Czas trwania widowiska 

 

 

 

 


