REGULAMIN
„I Przeglądu Przedstawień Bożonarodzeniowych
Międzyszkolne Jasełkowanie”
 Organizatorem miejskiego „ I Przegląd Przedstawień Bożonarodzeniowych
„Międzyszkolne Jasełkowanie” jest przez Miejskie Centrum Kulturalne w Lipnie.
 Uczestnikami przeglądu mogą być uczniowie lipnowskich szkół podstawowych
w kategoriach:
a) klasy „0”
b) klasy „I-III”
c) klasy „IV-VI”
d) klasy „VII”
zgłoszeni przez opiekunów.
 Dopuszcza się udział w przeglądzie do czterech reprezentacji każdej ze szkół
niezależnie od grupy wiekowej.
 Czytelnie wypełnione karty zgłoszeń należy dostarczyć do sekretariatu MCK w Lipnie
ul. Piłsudskiego 22, z informacjami wg załączonego wzoru. Złożenie karty
zgłoszeniowej jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu Miejskiego Centrum
Kulturalnego w Lipnie, przez wszystkich zgłoszonych uczestników Przeglądu.
 Ostateczny termin zgłaszania grup jasełkowych - 22 grudnia 2017 roku.
 Terminy Przeglądu Przedstawień Bożonarodzeniowych - 8 stycznia 2018r. , godz.
9:00; miejsce - kino Nawojka.
 Prezentacje grup będą oceniane przez jury w kategoriach wiekowych: klasy „0”, klasy
I – III szkół podstawowych, IV-VI szkół podstawowych, VII klasy szkół podstawowych.
 Na podstawie kart zgłoszeń organizator ustala kolejność i godziny występów
poszczególnych grup wiekowych.
 Kryteria oceny: wrażenie artystyczne, dykcja, gra aktorska, śpiew, kostiumy,
rekwizyty, ruch sceniczny-choreografia.
 Rekwizyty, kostiumy i dekoracje każda grupa zapewnia we własnym zakresie.
Zabronione jest używanie otwartego ognia (świeczka, znicz, lampion), można użyć
zamienniki (np. latarka, lampka led). Utwory na płycie prosimy nagrać
w prawidłowej kolejności na nośnikach: CD audio i konsultować bezpośrednio
z akustykiem podczas występu grupy. Poza akompaniatorami w skład grupy
występującej nie mogą wchodzić nauczyciele i opiekunowie. Łączny czas występu
(wejście na scenę, występ i zejście) nie może przekraczać 25 minut.
 Organizator nie zapewnia transportu uczestników i dekoracji na przegląd.
 Rozstrzygnięcie Przeglądu oraz ogłoszenie wyników nastąpi po występie ostatniej
grupy 8 stycznia 2018 r. Wyniki będą udostępnione na stronie internetowej MCK.
Dodatkowych informacji pod numerem tel.: 54-287-24-40.

Karta zgłoszeniowa
„I Przeglądu Przedstawień Bożonarodzeniowych Międzyszkolne Jasełkowanie”
Nazwa grupy teatralnej/ klasa …………………………………….....................…………………………………………………
Nazwa szkoły/placówki ………..…………………………………………..…............…………………………………………………..
Tytuł spektaklu ………………….…………………………………………………............………..............…………............……
Reżyseria ………………………………………………….………….......………....…………............…………………………………….
Czas trwania spektaklu …………………………..………………..……………............………............…………………………
Imię i nazwisko opiekuna/instruktora ……………….……………………………...................…............…………
Telefon kontaktowy ………….……………………………………..………..………...................……….....……………………..
Dokładne potrzeby techniczne (do wcześniejszego uzgodnienia z organizatorem)
……………..……………..…………………………………………………………………..………………………….………………………………
…………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………….
...…………………………...…………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………..................................................................................................
Wykonawcy ilość chłopców ..............., ilość dziewczynek ............ (nazwisko i rola w spektaklu)
………………………………………...……………………………………………………………………………………………………………….…
…………….........………………………………..……………………………………………………………………………………………………
………………………………………...……………………………………………………………………………………………………………….…
…………….........………………………………..…………………………………………………………………………………………………....
………………………………………...……………………………………………………………………………………………………………….…
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………………………………………………………………………………………………………..................................…………………
……………………....…...........................................................................................................................
………………………………………………………………………………………….………………………………………………..................
…………………………………………………………………….....
data podpis zgłaszającego/ pieczęć placówki

