
XIV PRZEGLĄD PRZEDSTAWIEŃ JASEŁKOWYCH 

Regulamin 

Organizator  
Regionalny Ośrodek Kultury Doliny Karpia w Zatorze im. Jana Matejki 
Termin 
12 stycznia 2019 roku 
Miejsce: Sala koncertowa Regionalnego Ośrodka Kultury w Zatorze  (Plac Jana Matejki 1) 
Cel konkursu: 
podtrzymywanie i popularyzacja tradycji związanych  
z okresem Świąt Bożego Narodzenia oraz prezentacja widowisk jasełkowych przygotowanych w 
przedszkolach, szkołach podstawowych, ponadpodstawowych, klubach czy świetlicach środowiskowych 
Kategorie konkursu: 
Uczestnicy- podział na grupy wiekowe: 
Jury dokona podziału na kategorie wiekowe po analizie kart zgłoszeń 
Forma prezentacji: 
 - Do konkursu można zgłosić zarówno tradycyjne jasełka jak i ich dowolną interpretację. 
Zasady uczestnictwa:  
- czas trwania prezentacji nie może przekroczyć 35 min. 
- Każdy zespół jasełkowy będzie miał do dyspozycji 10 min. na przygotowanie dekoracji. W przypadku 
korzystania z dekoracji w formie multimedialnej konieczny jest wcześniejszy kontakt, ponieważ nie ma 
możliwości odtwarzania prezentacji przygotowanej w programie Power Point,- galeriajp@gmail.com 
(Jacek Pasternak) 
- gra aktorska odbywa się bez użycia mikrofonów 
- mikrofony mogą być wykorzystywane wyłącznie przy utworach muzycznych (kolędach, pastorałkach, 
piosenkach) 
Termin zgłoszenia: 7 stycznia 2019 roku 
Forma zgłoszenia ( wypełniona karta uczestnictwa) 
- zgłoszenie zespołu należy złożyć na karcie uczestnictwa - osobiście bądź elektronicznie 

(sekretariat@rokzator.pl) 
- Złożenie karty uczestnictwa jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 
- Kolejność występów zostanie wcześniej ustalona i podana do wiadomości uczestnikom za pośrednictwem 
strony internetowej organizatora 
Biuro organizatora: 
Regionalny Ośrodek Kultury Doliny Karpia w Zatorze im. Jana Matejki 
32-640 Zator, Plac Jana Matejki 1 
tel/fax 033 8412-166 
e-mail sekretariat@rokzator.pl 
dokładne informacje na www.rokzator.pl 
Ocena i nagrody: 
 - kulturę słowa, grę aktorską,  
 - oprawę plastyczną (stroje , rekwizyty, nieskomplikowana dekoracja), 
 - muzykę, 
 - ogólny wyraz artystyczny. 
 Wszystkie grupy jasełkowe otrzymają dyplomy, a wyróżnieni nagrody 

Przegląd Jasełkowy ma charakter imprezy otwartej, warunkiem uczestnictwa w zmaganiach konkursowych jest 
terminowe złożenie karty uczestnictwa. Uczestnictwo w Przeglądzie Jasełkowym jest jednoznaczne z akceptacją 
postanowień niniejszego regulaminu,w tym również wyrażeniem zgody, zgodnie z art. 81 ust. 1 Ustawy o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (t.j. Dz. U. 2017 r, poz. 880 z późn. zm.). na nieodpłatne 
utrwalenie wizerunku, w formie fotografii analogowej i cyfrowej, w ramach uczestnictwa w imprezie oraz jej 
nieodpłatnego rozpowszechniania przez organizatorów bez ograniczeń terytorialnych i czasowych w materiałach 
dotyczących promocji imprezy oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb własnych 
podmiotu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
Szczegółowe informacje związane z ochroną danych znajdują się na stronie internetowej: www.rokzator.pl/rodo 
                                            ZAPRASZAMY!!!

mailto:sekretariat@rokzator.pl
http://www.okzator.com/
http://www.rokzator.pl/rodo

