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Opole 20.10 .2021

Szanowni Państwo
 Dyrektórzy Szkół Podstawowych 

Dyrektorzy Szkół Ponadpodstawowych 
 Kierownicy Placówek Wsparcia Dzienengo 

W imieniu Fundacji Pomocy Dzieciom i Rodzinie Horyzont w Opolu,  Stowarzyszenia Pomocy
Dzieciom i Młodzieży Serca dla Serca oraz  Urzędu Miasta Opola. 

Zapraszam serdecznie do udziału w IX  Opolskim Festiwalu Spektakli Profilaktycznych
oraz do wzięcia udzialu w konkursie na plakat profilaktyczny   Szkoły Podstawowe, Szkoły
Ponadpodstawowe oraz placówki wsparcia dziennego.

Festiwal Spektakli Profilaktycznych  ma zadanie zainspirować młodych ludzi wspólnie z
nauczycielami/wychowawcami  do   pracy   polegającej   na  twórczym  zaangażowaniu   dzieci  i
młodzieży  w   przeciwdziałanie  wspólczesnym  zagrożeniom,  ma  również  na  celu   promocję
zdrowego  trybu  życia,  wolnego  od  wszelkich  uzależnień,  przemocy  i  agresji,  wypracowanie,
rozwijanie postaw asertywnych, kształtowanie umiejętności radzenia sobie z emocjami w trudnych
sytuacjach  życiowych  oraz  dokonywania  świadomych  wyborów.  Praca   ta  na  pewno    będzie
bezcenną  lekcją,  ponieważ   dzieci  nie  tylko  wspólnie  z  prowadzącym  będą  myśleć  nad
scenariuszem, problemami, będą starać się szukać odpowiedzi, sensu, prawdy i konstruktywnych
rozwiązań ale i wychodzić z tą wiedzą do rówieśników w swoim środowisku, chętniej będą o tym
mówić ,  dzielić  się tym w czym biorą udział,  to  jest  forma wysokiej  profilaktyki  i  skuteczniej
profilaktyki a scena jest miejscem przekazu wypracowanej formy szerszemu gronu odbiorców -
rówieśników. Jesteśmy przekonani iż Festiwal będzie  podsumowaniem działań profilaktycznych w
mieście Opolu.

W ciągu całego roku dzieci biorą udział w różnych oddziaływaniach profilaktycznych w
szkołach, placówkach. Dzięki udziałowi w tym zadaniu  same mogą tworzyć scenariusze a po przez
teatr opowiedzieć historie nie jednokrotnie inspirowane własnym trudnym życiem. wszytko po to
aby przekonać do lepszego życia   siebie oraz swoich rówieśników. 

Konkurs na plakat profilaktyczny  dotyczy szerokiego zakresu profilkatyki i problemów z
którymi dzieci  i  młodzież  borykają   się  w codziennym życiu  .  O czym  dzieci  młodzież chce
rozmawiac jakie problemy są przez nich doświadczane i przeżywane  jakie widzą zagrożenia z tymi
problemami  związane  to  tematyka  plakatu  profilaktycznego  którego  techinka  jest  dowolna
prefrowany jest format A3 bristol .

Gala Finałowa IX Opolskiego Festiwalu Spektakli Profilaktycznych odbędzie się 17 Grudnia
w Teatrze EkoStudiu o godzinie 10.00 Termin nadsyłania zgłoszeń  na Festiwal oraz zgłoszeń
na konkurs plastyczny  upływa dnia 10  grudnia  2021r.

Z Poważaniem 
Prezes Zarządu Fundacji 

Pomocy Dzieciom i Rodzinie Horyzont w Opolu. 

mgr Wojciech Zabrocki
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Regulamin 

IX  Opolskiego Festiwalu  Spektakli  Profilaktycznych
"Maski Zostawimy na Scenie"

oraz konkursu plastycznego na plakat profilaktyczny 

Postanowienia ogólne

 Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie Horyzont w Opolu 
Stowarzyszenie "Serce dla Serca"

oraz Urząd Miasta Opola 
 ogłaszają Festiwal Spektakli  Profilaktycznych

 pod nazwą ,,Maski zostawimy na scenie" 
promujący działania profilaktyki rówieśniczej w  Mieście Opolu.

Oraz Konkurs plastyczny na Plakat Profilaktyczny 

Cele Festiwalu

Celem  organizacji  Festiwalu   oraz  konkursu  Plastycznego    jest  profilaktyka  uniwersalna
skierowana do uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz wychowanków Placówek
wsparcia dziennego  z Terenu Miasta Opola ,  polegająca na twórczym zaangażowaniu  dzieci i
młodzieży w  przeciwdziałanie zagrożeniom i patologiom społecznym, promocję zdrowego trybu
życia,  wolnego od wszelkich  uzależnień,  przemocy i  agresji,  wypracowanie,  rozwijanie  postaw
asertywnych,  kształtowanie  umiejętności  radzenia  sobie  z  emocjami  w  trudnych  sytuacjach
życiowych oraz dokonywania świadomych wyborów.

Adresaci Festiwalu

Festiwal   przeznaczony  jest  dla   grup   które  przygotują  spektakle  podejmujące  zagadnienia
profilaktyczne.  W  skład  zespołów  i  grup  wchodzą uczniowie  szkół  podstawowych  w  dwóch
kategoriach wiekowych klas 1-4 i 5-8,  ponadpodstawowych   oraz placówek  wsparcia dziennego z
terenu miasta Opola. Grupa może liczyc do 10 osób łacznie z wychowawcą/opiekunem. 
W  ramach  konkursu  plastycznego  podział  na  grupy  wiekowe  jest  taki  sam.  Do  konkursu
plastycznego   może  przystapić  każde  dziecko  indywidualnie  z  każdego  rodzaju  szkoł  prócz
wyższych. 

Warunki uczestnictwa w   Festiwalu   

Na Festiwal   można  zgłaszać  spektakle  o  tematyce  profilaktycznej,  zarówno  autorskie  jak
i wykorzystać istniejące teksty  (z zaznaczeniem w „karcie zgłoszenia” nazwiska autora i tytułu
pierwotnego). Grupę teatralną zgłasza nauczyciel/ wychowawca , po uzyskaniu akceptacji dyrektora
szkoły/ placówki 

 Dopuszczalny czas trwania spektaklu:   do 15  minut

                                                                          Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży 
                                                                                                                 Serce dla Serca 



Każda zgłoszona grupa może liczyć na wsparcie merytoryczne w razie potrzeb w trakcie pracy nad
przedstawieniem od 2 do 3   godzin lekcyjnych w formie warsztatu lub konsultacji   z naszym
ekspertem ds teatralnych.

Grupy teatralne, które  zakwalifikują się  do udziału będą oceniane przez specjalnie powołane jury
złożone ze specjalistów.

Warunki uczestnictwa w konkursie na Plakat profilaktyczny 

Na konkurs  Plastyczny należy zgłaszać prace które   dotyczą szrokiego zakresu profilkatyki i
problemów z którymi dzieci i młodzież borykają  się w codziennym życiu. Tematyką będzie to o
czym  dzieci i młodzież chcą  rozmawiac, jakie problemy są przez nich doświadczane i przeżywane,
jakie  widzą  zagrożenia  z  tymi  problemami  związane.  Dziecko  chętne  do  udziału  w  konkursie
zgłasza wychowawca klasy/placówki bądż rodzic.   liczba zgłoszonych dzieci jest nieograniczona z
tym że jedno  dziecko może wykonać jedną pracę w techice dowolnej, preferowana będzie praca
wykonana na bristolu w formacie A3.

Przewidywane nagrody 

W ramach Festiwalu Spektakli     zostanie ogłoszony  Laureat Festiwalu, zwycięzka grupa  otrzyma
Grand Prix,  statuetkę, dyplom oraz nagrodę rzeczową do wartości 600 zł. Przwiduje się przyznanie
pierwszych miejsc  dla grup z każdej kategorii, dyplomy oraz nagrody rzeczowe do 250   zł, dla
pozostałych grup biorących  udział w Festiwalu  przewiduje sie dyplomy oraz nagrody rzczowe do
150  zł.

W ramach konkursu plastycznego   zostanie ogłoszony Laureat konkursu  który otrzyma dyplom
oraz  nagrodę rzeczową do wartości 150  zł .Przwiduje się  przyznanie pierwszych miejsc  dla dzieci
z każdej kategorii wiekowej oraz  dyplomy i  nagrody rzeczowe do 100 zł  oraz wyróżnienia i
nagrody rzeczowe. 

Jury zastrzega sobie możliwość  zmiany podziale nagród. 

Przedstawienia teatralne jak i prace na konkurs plastyczny  oceniać będzie Jury w którym zasiądą
specjaliści w swoich dziedzinach : aktorstwa, reżyserii spektakli, Terapii uzależnień, psychologii,
malarstwa  oraz przedstawiciel Urzędu Miasta Opola. 

Kryteria oceny:

Walory profilaktyczne i przesłanie przedstawienia o raz pracy plastycznej 
Kompozycja scenariusza i pracy plastycznej 
Gra aktorska (z uwzględnieniem dykcji)
Ogólny wyraz artystyczny
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Terminy:

Organizatorzy Festiwalu Spektakli Profilaktycznych  i Konkursu Plastycznego  przewidują 
następujące terminy:

 karty zgłoszenia do udziału w Festiwalu wraz z nagraniem spektaklu   i Konkursu 
plastycznego  wraz z pracą należy przesłać lub dostarczyć  :

 w nieprzekraczalnym terminie  do  dnia 10    grudnia  2021 roku (decyduje data wpływu) 

Biuro organizacyjne Festiwalu oraz Konkursu plastycznegogo 

Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie Horyzont w Opolu 

ul. Sienkiewicza 20of , 45-037 Opole 
osobiście w godzinach 14.00 – 16.00, i 17.00-18.00  od poniedziałku do piątku.

lub e-mailowo: fundacja.horyzont@op.pl

tel kontaktowy : 694 296 358 

 O zakwalifikowaniu grupy  teatralnej  do Gali Finałowej która odbędzie się   17.12.2021 w
Teatrze EkoStudio    poinformujemy telefonicznie   oraz  drogą elektroniczną  do   13.12.2021.
Laureaci  konkursu  plastycznego  zostaną   poinformowani  o  wynikach  do  15.12.2021
telefonicznie jak i drogą elektroniczną  rwnież o sposobie odebrania nagród.   

 Organizator zatrzega sobie mozliwość zmian w powyższym regulaminie

________________________________________________________________________________________________________

Ochrona danych osobowych

 dane  osobowe  uczestnikówbędą  przetwarzane  jedynie  w  celach  przeprowadzenia  Festiwalu  ,
wyłonienia  uczestników,  którym  przysługiwać  będzie  prawo  do  otrzymania  nagrody,  wydania,
odbioru oraz rozliczenia nagrody, na co rodzice / opiekunowie prawni uczestnika wyrażają zgodę; 

 dane  osobowe  uczestników konkursu  będą  wykorzystane  zgodnie  z  warunkami  określonymi  w
ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.
926, z późn. zm.) - administratorem danych są organizatorzy konkursu; 

 przetwarzanie  danych  osobowych  obejmuje  także  publikację  na  stronach  internetowych
organizatorów Festiwalu  oraz w lokalnych mediach wizerunku, imienia i  nazwiska uczestników
festiwalu  wraz z nazwą szkoły/placówki , której uczniem/wychowankiem  jest uczestnik;

 uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania; 
 podanie danych osobowych jest  dobrowolne,  jednakże brak zgody na ich podanie uniemożliwia

udział w Festiwalu . 

_______________________________________________________________________________
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Załącznik nr 1

OŚWIADCZENIE 

1. Oświadczam, że zapoznałem / zapoznałam się z treścią Regulaminu IX Festiwalu   Spektakli

Profilaktycznych "Maski zostawimy na scenie”

2.   Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  danych  osobowych  oraz  publikację  wizerunku  

i  danych  osobowych  mojego  syna/córki  .................................................................................,  

w  postaci  imienia  i  nazwiska  oraz  nazwy  szkoły  przez  organizatorów  Festiwalu   (w  tym  

na  swoich  stronach  internetowych)  w  celach  festiwalowych,  zgodnie  z  wymogami  ustawy  

z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn.

zm.).

                             .......................................................................................................................
                                                  Miejscowość, data, podpis rodzica / opiekuna prawnego dziecka

_____________________________________________________________________
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Załącznik nr 2

KARTA ZGŁOSZENIA 

 IX Opolski Festiwal  Spektakli Profilaktycznych

Maski zostawimy na scenie 

NAZWA ZESPOŁU.....................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

 Szkoła/Placówka /dokładny adres, aktualny telefon . adres e-mail

  .....................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Autor,tytuł przedstawienia ...........................................................................................................

......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Imię i nazwisko opiekuna.............................................................................................................

Ilość uczestników wraz z opiekunami ........................................................................................

Czas trwania spektaklu:................................................................................................................

Uwagi dodatkowe........................................................................................................................

......................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Oświadczam, że zasady regulaminu są mi znane, przesłanie karty zgłoszenia jest jednoznaczne z akcpetacją 
Regulaminu Festiwalu.                                                  

                                                                                                   ............................................................
           Pieczątka, podpis i data.
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Załącznik nr 3

 KARTA ZGŁOSZENIA 

UCZESTNICTWA W KONKURSIE NA PLAKAT PROFILAKTYCZNY

 Imię i nazwisko uczestnika  .........................................................................................................

Nazwaszkoły/placówki ................................................................................................................ 

Klasa.............................................................................................................................................. 

wiek autora .................................... .............................................................................................. 

kategoria wiekowa......................................................................................................................... 

Tytuł pracy.....................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

Tel.kontaktowy .............................................................................................................................

Informacje dotyczące konkursu 
Praca musi powinna być wykonana na brystolu w formacie A3 techniką dowolną. Na zgłoszenia prac w raz z

ninijeszą kartą czekamy do 10 .grudnia 2021 r.  Pracę można przesłać na adres : Fundacja Pomocy Dzieciom

i Rodzinie Horyzont w Opolu ul. Sienkiewicza 20of.  Lub dostarczyć osobiście w godzinach 14.00-16.00 lub

17.00-18.00 od poniedziałku do piątku do siedziby Fundacji do dnia 10  grudnia 2021 r.

Oświadczenie 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz publikację wizerunku i danych 

osobowych mojego syna/córki ...............................................................................................

 w postaci imienia i nazwiska oraz nazwy szkoły przez organizatorów konkursu w tym na swoich

stronach  internetowych,  folderach  ,  kalendarzach,   oraz  w  mediach  w  celach  konkursowych  ,

zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.

L NR 119) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000 ze

zm.)

                                                            
                                                              ............................................................................... 
                                                                                     Data/ podpis Rodzica/Opiekuna Prawnego) 

KARTĘ ZGŁOSZENIOWĄ PROSIMY WYPEŁNIĆ CZYTELNIE, DRUKOWANYMI LITERAMI 
_________________________________________________________________________________
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