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GNIEZNO – PIERWSZA STOLICA POLSKI 

 
Regulamin ogólnopolskiego konkursu do ról Mieszka I i Dobrawy 

 
 

1. Organizatorem Konkursu do ról Mieszka I i Dobrawy (zwanego dalej 

„Konkursem”) jest Miasto Gniezno. 

2. Konkurs jest organizowany z okazji 1050. rocznicy Chrztu Polski przypadającej 

w 2016 roku. 

3. Celem Konkursu jest wyłonienie osób, które odegrają role Mieszka I i jego 

małŜonki Dobrawy podczas widowiska historycznego „Chrzest Polski” 

organizowanego w ramach Festiwalu Kultury Słowiańskiej „Koronacja 

Królewska” w Gnieźnie od 30 do 31 lipca 2016 roku.  

4. Konkurs ma charakter ogólnopolski i otwarty dla wszystkich chętnych. 

5. Przebieg Konkursu jest 2-etapowy. 

6. Pierwszy etap zakłada przyjmowanie zgłoszeń uczestników drogą 

elektroniczną.  

7. Zgłoszenie zakłada: 

a) wypełnienie formularza zgłoszeniowego 

b) załączenie maks. 2 zdjęć profilowych uczestnika w formacie JPG (min. 

300 dpi) 

c) przesłanie formularza wraz z załącznikami drogą elektroniczną na adres 
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konkurs@gniezno.eu w nieprzekraczalnym terminie do 29 lutego 2016 

roku.   

8. Tylko zgłoszenia poprawne pod względem formalnym biorą udział w 

procedurze konkursowej. 

9. Procedura konkursowa w I etapie Konkursu zakłada ocenę nadesłanych 

prac pod względem jak największej zgodności wizerunkowej uczestnika z 

wizerunkiem Mieszka I (męŜczyźni) i Dobrawy (kobiety) biorąc za wzór 

portrety przedstawionych przez Jana Matejkę w cyklu „Poczet królów i 

ksiąŜąt polskich”. 

10.  Do II etapu konkursu zakwalifikowanych zostanie 5 zgłoszeń do roli Mieszka I 

oraz 5 zgłoszeń do roli Dobrawy. 

11.  Informacja o wynikach I etapu zostanie podana do informacji publicznej na 

stronie www.koronacjakrolewska.pl. Dodatkowo osoby zakwalifikowane 

zostaną powiadomione drogą telefoniczną. 

12.  II etap Konkursu zostanie przeprowadzony w Gnieźnie w terminie 18-20 

marca 2016 roku. Etap ten zakłada przeprowadzenie przesłuchań 

uczestników pod kątem ich umiejętności teatralnych i znajomości realiów 

czasów wczesnopiastowskich. Uczestnicy będą oceniani przez sędziów 

złoŜonych z aktorów teatralnych oraz specjalistów z dziedziny historii. 

13. Koszty dojazdu uczestników z miejsca zamieszkania do Gniezna i z powrotem 

oraz koszty ich zakwaterowania i wyŜywienia w Gnieźnie podczas II etapu 

pokrywa organizator Konkursu.  

14. Skład sędziowski Konkursu spośród uczestników II etapu wyłoni zwycięzców 

osobno w kaŜdej kategorii. 

15. Osoby te rozpoczną przygotowania do roli Mieszka I i Dobrawy. Koszty ich 

przyjazdów do Gniezna, zakwaterowania i wyŜywienia w czasie 

przygotowań do przedstawienia (premiera: 30 lipca 2016 roku w Gnieźnie) 

pokrywa organizator. 

16. Dodatkową nagrodą w Konkursie jest bezpłatny 3-dniowy pobyt dla 

zwycięzcy i jego najbliŜszej rodziny (maks. 4 osoby) w wybranym przez niego 

terminie w Gnieźnie (pomiędzy 1 lipca a 31 sierpnia 2016 roku).  


