REGULAMIN
IV INTEGRACYJNEGO PRZEGLĄDU JASEŁEK I PRZEDSTAWIEŃ BOŻONARODZENIOWYCH
"BÓG SIĘ RODZI W NAS"
20 grudnia 2018 R.
POD PATRONATEM:
BURMISTRZA MIASTA I GMINY STRZELIN
STAROSTY POWIATU STRZELIŃSKIEGO

ORGANIZATOR PRZEGLĄDU :
ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W STRZELINIE
MIEJSCE PRZEGLĄDU:
STRZELIŃSKI OŚRODEK KULTURY UL. MICKIEWICZA 2, 57-100 STRZELIN
TERMIN: 20.12.2018 R.
CZAS TRWANIA PRZEGLĄDU: 9:00-14:00
CELE PRZEGLĄDU:
- aktywizacja środowisk osób niepełnosprawnych,
- aktywizacja środowisk osób niedostosowanych społecznie lub zagrożonych
niedostosowaniem społecznym
- kultywowanie tradycji bożonarodzeniowych,
- wymiana doświadczeń w tworzeniu małych form teatralnych,
- integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym,
- wspieranie edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży,
- przeciwdziałanie zjawiskom patologii w środowisku,
- wzbogacanie form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży zagrożonych
wykluczeniem społecznym.
UCZESTNICY PRZEGLĄDU:
- przedszkole , szkoła podstawowa
- szkoła specjalna (szkoła podstawowa, branżowa szkoła, szkoła przysposabiająca do pracy)
- domy dziecka
- domy samopomocy
-młodzieżowy ośrodek socjoterapii
-młodzieżowy ośrodek wychowawczy
* Grupa teatralna nie może przekroczyć 25 uczestników.

KRYTERIA OCENY
- dobór repertuaru
- ruch sceniczny
- dobór kostiumów, scenografii itp.
- ogólne wrażenie artystyczne
ZASADY PRZEGLĄDU:
1. W przeglądzie wezmą udział grupy teatralne, które w terminie do 30 LISTOPADA 2018 r.
prześlą kartę zgłoszeniową listownie, bądź pocztą elektroniczną.
ADRES
ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
SKOROSZOWICE 20
57-100 STRZELIN
Z dopiskiem: JASEŁKA
ADRES E-MAIL
zpostrzelin@o2.pl
Karta stanowi załącznik do regulaminu.

2. Grupy teatralne mogą zaprezentować jedno przedstawienie, którego czas trwania nie może
przekroczyć 20 minut (organizator zastrzega sobie prawo do przerwania przedstawienia
trwającego powyżej regulaminowego czasu )
3. Opiekunowie grup zostaną poinformowani o przybliżonej godzinie występu do dnia 14
grudnia 2018 r.

4. Jury ocenia prezentujące się grupy w czterech kategoriach:





szkoła specjalna
przedszkole, szkoła podstawowa (edukacja wczesnoszkolna)
szkoła podstawowa (klasa IV-VIII, oddziały gimnazjalne)
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy, inne
placówki opiekuńczo-wychowawcze)

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w obrębie kategorii w przypadku
mniejszej niż założono liczby zgłoszeń.
Organizator przewiduje dyplomy oraz nagrody dla laureatów w formie pucharu.

5. Zespoły zobowiązane są do przygotowania podkładu muzycznego na płytach CD bądź
innym nośniku. Możliwe jest wystawienie spektaklu z własnym akompaniamentem na żywo
(należy uwzględnić w karcie zgłoszeniowej). Dekorację bożonarodzeniową zapewnia
organizator (szopka, ognisko, choinka, stół z nakryciami, drzewo przy szopce, wiszące gwiazdy)
6. Przesłanie karty zgłoszeniowej jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu
IV Integracyjnego Przeglądu Jasełek i Przedstawień Bożonarodzeniowych "Bóg się rodzi w nas"
oraz zgodą na wykorzystywanie wizerunku w mediach do celów promocji przeglądu.
7. Wszelkie pytania proszę kierować do koordynatorów przeglądu:
Małgorzata Kącka
tel. 607 970 424
e-mail kacka.gosia@gmail.com

Marta Tatarska-Raba
tel. 500 241 580
e-mail martaraba@o2.pl

Załącznik nr 1

KARTA ZGŁOSZENIOWA
IV INTEGRACYJNY PRZEGLĄD JASEŁEK I PRZEDSTAWIEŃ BOŻONARODZENIOWYCH
"BÓG SIĘ RODZI W NAS"
20 GRUDNIA 2018 R.
1. Nazwa placówki
……………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Adres
……………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Własny akompaniament/zapotrzebowanie techniczne
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
4. Numer telefonu kontaktowego

………………………………………………………………………………………………………………………………........
5. Adres e-mail

…………………………………………………………………………………………………………………………...............
6. Nazwa grypy , ilość uczestników (nie może przekraczać 25 uczestników)

…………………………………………………………………………………………………………………………………....
7. Krótka charakterystyka grupy

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

8. Imię i nazwisko opiekuna /opiekunów (NUMER TELEFONU DO KONTAKTU)

…………………………………………………………………………………………………………………..........................
……………………………………………………………………………………………………………………………………
9. Tytuł przedstawienia

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

10. Czas przedstawienia (nie może przekroczyć 20 minut)

.................................................................................................
11. Kategoria: (właściwą podkreślić)


Szkoła specjalna



Przedszkole, szkoła podstawowa (edukacja wczesnoszkolna)



Szkoła Podstawowa (klasy IV-VIII oddziały gimnazjalne)



Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy,
i inne placówki opiekuńczo-wychowawcze

12. Liczba uczestników na wózkach inwalidzkich ...............................
13. Karty prosimy przesłać do 30.11.2018 r. z dopiskiem "Jasełka"
na adres:

Zespół Placówek Oświatowych w Strzelinie
Skoroszowice 20
57-100 Strzelin
tel./fax 71 39 30329
e-mail: zpostrzelin@o2.pl

MIEJSCE PRZEGLĄDU:

STRZELIŃSKI OŚRODEK KULTURY UL. MICKIEWICZA 2, 57-100 STRZELIN

