Regulamin
MIECHOWSKI PRZEGLĄD WIDOWISK JASEŁKOWYCH
10 STYCZNIA 2020 r.
Organizatorzy:
Centrum Kultury i Sportu w Miechowie
Współorganizatorzy:
Gmina i Miasto Miechów
Patronat medialny:
Wieści Miechowskie, Gazeta Miechowska, portal: Miechowski.pl
Cel Przeglądu:
 Powrót do tradycji związanych z okresem Świąt Bożego Narodzenia.
 Pobudzanie aktywności artystycznej dzieci i młodzieży związanej z przeżywaniem
Świąt Bożego Narodzenia.
Termin i miejsce Przeglądu:
Przegląd odbędzie się dnia 10 stycznia 2020 r. (piątek) od godziny 9:00 w Domu Kultury,
ul. Racławicka 10 CKiS w Miechowie.
Warunki uczestnictwa:
1. W Przeglądzie mogą brać udział zespoły oraz grupy teatralne inscenizujące narodziny
Chrystusa, ze szczególnym uwzględnieniem grup wywodzących się z Powiatu
Miechowskiego.
2. Do Przeglądu zostanie zakwalifikowanych maksymalnie 10 grup teatralnych
(decyduje kolejność zgłoszeń).
3. Prezentacje powinny mieć charakter teatralny, czyli bez użycia mikrofonów
(wyjątkiem stanowią grupy jasełkowe w wieku przedszkolnym oraz grupy
integracyjne). Dopuszcza się używania mikrofonów podczas prezentacji muzycznych.
4. Grupy korzystające z podkładów muzycznych zobowiązane są o przygotowanie
nagrań w plikach Audio CD lub mp3 (nie spakowane w folderach oraz nie pliki
Wave). Dopuszczalny jest akompaniament na żywo.
5. Czas prezentacji nie może przekroczyć 20 minut (nie wlicza się do tego czasu
przeznaczonego na przygotowanie, ustawienie dekoracji itp.).
6. Warunkiem udziału w przeglądzie jest pisemne zgłoszenie swego uczestnictwa do
dnia 3 stycznia 2020 r. na karcie Zgłoszenia załączonej do Regulaminu.
7. Organizator nie zapewnia elementów scenografii (z wyjątkiem tła, krzeseł i stołów).
8. Organizator zapewnia nagłośnienie i oświetlenie sceniczne. Scena o wymiarach
8m x 6m.
9. Organizator dopuszcza możliwość przeprowadzenia prób scenicznych po
wcześniejszym uzgodnieniu terminu.
Ocena prezentacji:
1. Organizator powołuje komisję złożoną ze specjalistów, którzy ocenią występujące
grupy jasełkowe, biorąc pod uwagę:

 wierność odwzorowanych zwyczajów i obrzędów z polską tradycją,
 dobór właściwego repertuaru słowno-muzycznego (preferowane najstarsze
teksty oraz kolędy i pastorałki),
 grę aktorską, zagospodarowanie przestrzenne sceny,
 użyte stroje i rekwizyty.
 Jury dopuszcza możliwość wprowadzenia kategorii wiekowych wg podziału:
grupy przedszkolne, szkolne i dorosłych,
2. Istotnym kryterium oceny grup kolędniczych, będzie umiejętność dostosowania
trudności prezentowanego repertuaru do możliwości wykonawczych artystów.
3. Postanowienia Jury są ostateczne i nie podlegają apelacji.
Nagrody:
Wszystkie uczestniczące w Przeglądzie grupy otrzymują okolicznościowe dyplomy
uczestnictwa, natomiast laureaci poszczególnych kategorii – nagrody.
Postanowienia ogólne:
1. Zgłoszenia udziału należy nadesłać do dnia 3 stycznia 2020 r na adres: Centrum
Kultury i Sportu w Miechowie, ul. Konopnickiej 4, 32-200 Miechów z dopiskiem
„Przegląd Widowisk Jasełkowych” bądź mailowo: eidzik@ckis.miechow.eu
2. Szczegółowych informacji udziela: Ewelina Idzik - Dział Promocji CKiS w
Miechowie tel. 799 322 916, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00.
3. Koszty przejazdu i wyżywienia pokrywają instytucje delegujące.
4. Zgłoszenie grupy do Przeglądu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne
prawo rejestracji artystycznego wykonania prezentacji, dowolną techniką zapisu i jego
rozpowszechniania.
5. Informacja o kolejności wystąpienia grup jasełkowych zostanie umieszczona na
stronie internetowej: http://www.ckis.miechow.eu/dom-kultury/konkursy/przegladwidowisk-jaselkowych/
6. Organizator zastrzega sobie ewentualną zmianę szczegółów regulaminu.
7. Wszystkie kwestie nieujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.
8. Nadesłanie ZGŁOSZENIA jest równoznaczne z przyjęciem w/w. warunków.

Dyrektor Centrum Kultury i Sportu w Miechowie

