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Cele konkursu
Ożywione aktywnością współczesnych twórców upamiętnienie jednej z najważniejszych 
osobowości polskiego teatru XX wieku.
Promocja wartości estetycznych i etycznych obecnych w utworach Jerzego Szaniawskiego.
Animacja lokalnej aktywności kulturalnej w rodzinnej okolicy  Szaniawskiego.
Uobecnienie, w trudnej teraźniejszości, patriotycznego i uniwersalnego aspektu teatralnej 
aktywności mistrza z Zegrzynka.

Zasady konkursu
Adresatami konkursu są dorośli (ukończone 18 lat) twórcy teatru jednego aktora – amatorzy i 
profesjonaliści.
Organizator oczekuje prezentacji monodramów trwających od 15 do 30 minut, zainspirowanych 
utworami teatralnymi lub literackimi Jerzego Szaniawskiego.

Zgłoszenia i kwalifikacja do konkursu
Zgłoszenia należy przesłać na adres organizatora do 13 kwietnia 2018 r..
Zgłoszenie powinno zawierać: 
- imię i nazwisko oraz dane kontaktowe Aktora; 
- opis dotychczasowych osiągnięć, ewentualnie rekomendacje z poprzednich prezentacji Aktora; 
- tekst scenariusza monodramu; 
- opis spektaklu; 
- informację o potrzebach technicznych.
Organizator na podstawie zgłoszeń dokona wyboru Aktorów, którzy wezmą udział w prezentacjach 
konkursowych. Informacja o zakwalifikowanych do prezentacji Aktorach zostanie umieszczona na 
stronie internetowej www.moklegionowo.pl najpóźniej 23 kwietnia 2018, ponadto zgłoszeni 
Aktorzy zostaną o decyzji poinformowani listem tradycyjnych i elektronicznym.

Prezentacje konkursowe
Konkurs odbędzie się w dniach 11 i 12 maja 2018 (piątek i sobota), w godzinach od 12.00 do 20.00,
w sali widowiskowej w ratuszu, przy ul. marsz. J. Piłsudskiego 41, w Legionowie.
Wraz z informacją o kwalifikacji do konkursu Aktorzy otrzymają informację o proponowanym dla 



nich dniu i godzinie prezentacji.
Monodramy będzie oceniało jury powołane przez organizatora.
Podstawą oceny będą następujące kryteria:
- związek formy i tematu z twórczością Jerzego Szaniawskiego;
- oryginalność scenariusza;
- warsztat aktorski;
- osobowość sceniczna prezentującego monodram.

Nagrody i wyróżnienia
Organizator przewiduje przyznanie następujących nagród:
- I nagroda – 2.500 zł
- II nagroda – 2.000 zł
- III nagroda – 1.500 zł
- maksymalnie trzy wyróżnienia – po 500 zł.

Prezentacje laureatów
Laureaci konkursu zaprezentują swoje monodramy w niedzielę, 13 maja, podczas wydarzenia, które
odbędzie się w pobliżu ruin dworku rodziny Szaniawskich.

Informacje organizacyjne
Organizator nie pobiera wpisowego ani akredytacji od uczestników.
Organizator nie zapewnia wyżywienia ani ewentualnego noclegu, służy jednak informacjami na ich 
temat na terenie Legionowa.
Organizator zastrzega sobie prawo do filmowania i fotografowania spektakli konkursowych, a 
materiał filmowy i fotograficzny stanie się wyłączną własnością Organizatora.
Organizator zapewnia obsługę techniczną spektakli – zgodnie z opisem Aktora zawartym w 
zgłoszeniu.


