REGULAMIN
XXIV. PRZEGLĄDU

6. Nie będzie możliwości wcześniejszego przywiezienia i przechowywania w MDK elementów scenografii, jak tylko w dniu występu.

DZIECIĘCYCH I MŁODZIEŻOWYCH
ZESPOŁÓW JASEŁKOWYCH

7. Organizator przeglądu zabezpiecza nagłośnienie, magnetofon, CD,
instrumenty klawiszowe (Yamaha PSR 620 i pianino elektroniczne).
Uwaga: organizator nie zabezpiecza scenografii.

► ORGANIZATORZY:
-

Muzeum Miejskie im. M. Chroboka w Rudzie Śląskiej,
Młodzieżowy Dom Kultury w Rudzie Śląskiej

► PRZEGLĄD I FINAŁ KONKURSU
1.

Przegląd konkursowy zespołów jasełkowych odbędzie się
w Młodzieżowym Domu Kultury w Rudzie Śląskiej, ul. Janasa 28,
w dniach 7. i 8. stycznia 2020 r. (W przypadku małej ilości
zgłoszonych przedstawień istnieje możliwość przesłuchania tylko
w pierwszym terminie). Harmonogram i wyniki Przeglądu
zamieszczone zostaną na stronie internetowej placówki.
Uroczystość finałowa: 29. stycznia 2020 r.

2.

Przedstawienia jasełkowe będą oceniane w trzech grupach
wiekowych :
I – wychowankowie przedszkoli,
II – uczniowie szkół podstawowych (możliwy podział na klasy
młodsze i starsze)
III – uczniowie szkół ponadpodstawowych.

3.

Jury zastrzega sobie prawo innego podziału kategorii
i rozdziału nagród - celem uwzględnienia udziału grup mieszanych
(w różnym wieku) lub małej ilości uczestników w danej kategorii.

4.

Czas przedstawienia nie powinien przekroczyć 25 minut
(w grupach przedszkolnych zalecamy krótsze przedstawienia),
a przygotowanie scenografii nie powinno trwać więcej niż 10 minut.

5.

Dla laureatów Konkursu (zespołów) przewidziane są nagrody
rzeczowe, dyplomy oraz (możliwa) prezentacja nagrodzonych
przedstawień w czasie uroczystego finału (zespoły wskazane
przez jury). Dyplomy - podziękowania za udział w Przeglądzie
otrzymują wszystkie zespoły/ placówki.

6.

Laureaci i występujący na gali finałowej (29 stycznia) zostaną
powiadomieni telefonicznie. Wszystkich zapraszamy do
zapoznania się z wynikami - wyciąg z protokół na stronie MDK, www. mdkruda.org
ZAPRASZAMY

► CELE:
Celem Przeglądu jest - przede wszystkim - kultywowanie zwyczaju
przedstawień jasełkowych, nieodłącznie związanych z obchodami
Świąt Bożego Narodzenia i tradycją teatru ludowego na Górnym
Śląsku. Aby - jak powiedział Karol Miarka - „piękne strofy poezji
śląskiej nie poszły w zapomnienie”. Organizatorzy Konkursu
pragną, by stanowił on zachętę do podejmowania zajęć
zespołowych, dających dzieciom i młodzieży możliwość
kształtowania i rozwijania uzdolnień i zainteresowań w wielu
kierunkach: dramatycznym, muzycznym plastycznym itp.
► WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży rudzkich placówek
oświatowych - przedszkoli, szkół oraz placówek wychowania
pozaszkolnego jak: kluby, domy kultury, schole działające przy
parafiach.
2. Mile widziane będą przedstawienia jasełkowe nawiązujące formą
i treścią do tradycyjnych, śląskich jasełek ludowych.
3. Zespoły jasełkowe, które pragną uczestniczyć w Konkursie - winny
wypełnić załączoną do niniejszego Regulaminu „Kartę zgłoszenia”
i dostarczyć ją (dosłać) do Młodzieżowego Domu Kultury
w Rudzie Śląskiej, ul. Janasa 28, w terminie do 17 grudnia 2019 r.
4. Ilość zespołów jasełkowych z jednej placówki jest ograniczona
do 2-ch przedstawień.
5. W przypadku wystąpienia w Konkursie więcej niż jednego zespołu
z tej samej placówki - każdy zespół winien wypełnić odrębnie „Kartę
zgłoszenia”.

