
REGULAMN
Miejsko – Gminnego Przeglądu 

JASEŁEK  ORAZ  WIDOWISK  OKOŁOŚWIĄTECZNYCH 

Organizator :

 Miejsko – Gminne Centrum Kultury w Rykach
ul. Warszawska 11, tel. /81/ 9651 616
e-mail : centrumkultury.ryki@wp.pl 

Miejsce  :
Kino „Renesans” Ryki, ul. Warszawska 25
Termin  :
15 – 16 stycznia 2019r. od godz. 9.00  (w zależności od ilości zgłoszeń)

Cele Przeglądu :

– kultywowanie tradycji związanych z Bożym Narodzeniem i Nowym Rokiem jako ważnego 
czynnika kulturotwórczego,

– przybliżenie wydarzeń religijnych i historycznych związanych z narodzeniem Jezusa 
w Betlejem oraz wydarzeń okołoświątecznych

– tworzenie spektakli jasełkowych oraz okołoświątecznych wymiana doświadczeń w 
tworzeniu małych form teatralnych.

Warunki uczestnictwa :

– W Przeglądzie mogą brać udział zespoły, grupy teatralne z różnych środowisk oraz grup
 wiekowych, przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie, z terenu miasta
 i gminy Ryki.

– Organizator dopuszcza możliwość obecności podczas występu dzieci z innych grup 
wiekowych, jednak Jury oceni występujących zgodnie ze zgłoszoną do udziału grupą 
wiekową.

– Czas występu nie może przekroczyć 25 minut.

– Pisemne zgłoszenie należy przesłać pocztą i-mailową  centrumkultury.ryki@wp.pl  lub 
dostarczyć osobiście do dnia 10 stycznia 2019r. do Miejsko – Gminnego Centrum Kultury 
w Rykach ul. Warszawska 11.

– Dojazd oraz ubezpieczenie uczestników, instruktorów i opiekunów zapewnia instytucja 
delegująca.

Kryteria oceny :

Jury, powołane przez Organizatora oceniać będzie wg. następujących kryteriów :
– interpretacja wydarzeń  związanych z narodzeniem Jezusa,
– ruch sceniczny, estetykę wykonania scenografii, dobór kostiumów, wykorzystanie 

rekwizytów oraz kulturę słowa wykonawców.
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Jury oceni występy w następujących kategoriach wiekowych:
– Przedszkola,
– Szkoły podstawowe,
– Gimnazja,
– Szkoły średnie.

Wszystkie zgłoszone zespoły otrzymają Dyplomy okolicznościowe, zaś  wyróżnieni i 
nagrodzeni  nagrody rzeczowe ufundowane przez Organizatora.

-  Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród oraz prezentacja jednego z nagrodzonych 
widowisk, nastąpi 20 stycznia 2019r. (o szczegółach poinformujemy  telefonicznie).

-   Werdykt Jury jest niepodważalny.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do rejestracji występów oraz do wykorzystania 

nagrań i zdjęć wykonanych podczas Konkursu w celach promocyjnych bez wypłacania 

wynagrodzeń autorom i wykonawcom.



KARTA ZGŁOSZENIA

                              Miejsko – Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek

Miejsko – Gminne Centrum Kultury Ryki, 15 – 16 stycznia 2019 r.

1. Imię i nazwisko solisty……………………………………………………………..

2. Nazwa i skład zespołu …..........................................................................................

…................................................................................................................................

…................................................................................................................................

3. Tytuł utworu……………………………………………………………. 

4. Imię i nazwisko osoby przygotowującej/opiekuna

…................................................................................................................

5. Placówka patronująca ( pełna nazwa )

…………………………………………......................................................

 …………………………………………………………………………….. 

6. Data i podpis zgłaszającego

           ….............................................


