
REGULAMIN KONKURSU
DLA DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH NA CYKL SPEKTAKLI

„WESOŁE BAJECZKI”

Informacje ogólne:
 1. Konkurs  jest  przeznaczony  dla  dzieci,  które  oglądają  spektakle  z  cyklu  „Wesołe

Bajeczki” w Gminnym Ośrodku Kultury w Pawłowicach.
 2. Celem konkursu jest zachęcenie dzieci do regularnego uczęszczania do teatru. 
 3. W konkursie mogą wziąć udział dzieci od  trzech lat, za zgodą rodziców.
 4. W cyklu odbędzie się 10 przedstawień. Przedstawienia odbywają się raz w miesiącu.

Terminy  spektakli  są  dostępne  na  stronie  internetowej  GOK  Pawłowice
(www.gokpawlowice.pl) oraz w folderach informujących o cyklu „Wesołe bajeczki”.

 5. Foldery  „Wesołe  Bajeczki”  na  sezon  2017/2018  są  jednocześnie  karnetami
do zbierania punktów w konkursie. 

Nagrody: 
 6. Nagrodami w konkursie są: 

 a) imienny  dyplom  „MAŁEGO  MIŁOŚNIKA  TEATRU”  wręczany  po  zakończeniu
ostatniego przedstawienia w dniu 8 czerwca 2018r.

 b) bezpłatna  wycieczka  do  Teatru  Banialuka  w  Bielsku-Białej,  która  odbędzie
się w czerwcu 2018r. Termin wycieczki zostanie podany w kwietniu 2018r.

 7. Aby otrzymać nagrody należy zakupić bilety na każde z 10 przedstawień oraz zebrać
10 naklejek potwierdzających udział w przedstawieniach.

Przebieg konkursu:
 8. Uczestnik konkursu, na podstawie zakupionego biletu ulgowego, otrzymuje naklejkę

do umieszczenia w karnecie przy tytule spektaklu. 
 9. Naklejki na dany spektakl są wydawane tylko w dniu spektaklu, bezpośrednio przed

oraz po przedstawieniu w godz. 16.30-18.30. Po tym terminie nie ma możliwości
otrzymania naklejek. 

 10. Naklejki są różne na każdy z 10 spektakli.
 11. Karnet  z  uzupełnionymi  naklejkami  należy  wypełnić  w  części  ZGŁOSZENIE

DO  KONKURSU  i  złożyć  w  punkcie  wydawania  naklejek  przed  ostatnim
przedstawieniem (8 czerwca 2018r).

 12. O zakwalifikowaniu do nagród decyduje liczba zebranych naklejek.
 13. Dyplomy  „MAŁEGO  MIŁOŚNIKA  TEATRU”  zostaną  wręczone  po  zakończeniu

ostatniego przedstawienia w dniu 8 czerwca 2018r.
 14. Wycieczka do teatru Banialuka w Bielsku-Białej odbędzie się w czerwcu 2018r.
 15. Dzieci  w  wieku  przedszkolnym  biorą  udział  w  wycieczce  pod  opieką  rodzica

lub opiekuna. Rodzic  (opiekun)  jest  zobowiązany do zakupienia  biletu  do teatru
na własny koszt. 

 16. Rodzice  dzieci  szkolnych,  zakwalifikowanych  do  wycieczki,  wypełniają  pisemną
zgodę na udział dziecka w wyjeździe.

 17. Wyjazd i przyjazd autokaru nastąpi z parkingu przy Domu Kultury w Pawłowicach
Osiedlu  (ul.  Wojska  Polskiego  11).  O  godzinach  zostaną  poinformowani  rodzice
dzieci zakwalifikowanych do wycieczki.


