
 
 

 
     

 
 

 
 
 

 
  

   REGULAMIN 
 

Regionalne Centrum Animacji Kultury zaprasza do udziału w spotkaniach, które są okazją do prezentacji różnorodnych 
widowisk związanych tematycznie z obrzędami i zwyczajami okresu Bożego Narodzenia. Ich celem jest tworzenie 
warunków do rekonstruowania i kontynuacji obrzędów i zwyczajów ludowych oraz wykorzystania ich jako źródła inspiracji 
w działalności artystyczno-wychowawczej, dydaktycznej i pedagogicznej. 

 
I. ADRESACI 
 
W Spotkaniach biorą udział uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych, a ich liczebność powinna mieć uzasadnienie  
w potrzebach inscenizacyjnych. W prezentacjach udział biorą grupy kolędnicze, herodowe, teatry jasełkowe, 
przedstawienia "szopkowe" itp., zrealizowane dowolnymi środkami scenicznymi. Widowiska mogą być również 
współczesną w formie i treści interpretacją symboliki bożonarodzeniowej. 
 
II. SPEKTAKL 
 
Czas prezentowanego spektaklu nie może przekroczyć 30 min. Korzystanie z mikrofonów podczas spektaklu tylko  
w uzasadnionych przypadkach, tj. nagłośnienie solistki, chóru, zespołu muzycznego. Wyklucza się użycie mikrofonów 
w grze scenicznej aktorów.  
 
III. KRYTERIA OCENY 

 
 zgodność widowiska z elementami utrwalonymi w tradycji, 
 oryginalność scenariusza i walory dramaturgiczne przedstawienia, 
 zamysł inscenizacyjny, reżyseria i sprawność realizacyjna, 
 scenografia (oprawa plastyczna, stroje, maski, rekwizyty), 
 kultura słowa (interpretacja tekstu i sprawność przekazu), 
 ruch sceniczny, 
 oprawa muzyczna (w tym sprawność wokalna). 

 
IV. PREZENTACJE POWIATOWE 

 
 Jury prezentacji powiatowych typuje do udziału w prezentacjach wojewódzkich 1 zespół.  
 Prezentacje powiatowe organizują instytucje kultury lub jednostki samorządu terytorialnego do 12.01.2016 r. 
 Wszelkich informacji dotyczących prezentacji powiatowych udzielają jednostki organizujące przegląd.  

 
V.  PREZENTACJE FINAŁOWE 

 
 Laureaci prezentacji powiatowych zgłaszani są przez organizatorów powiatowych. 
 Laureaci prezentacji powiatowych zostaną zawiadomieni pocztą elektroniczną o dokładnym terminie występu. 
 Laureaci prezentacji powiatowych przyjeżdżają na prezentacje wojewódzkie na koszt własny lub instytucji 

delegującej. 
 Opłata akredytacyjna 20 zł  za udział w prezentacjach wojewódzkich ponosi zespół lub instytucja delegująca. Wpłaty 

należy dokonać na wskazane konto bankowe lub w dniu przyjazdu. 
 Prezentacje wojewódzkie odbędą się w Sulęcińskim Ośrodku Kultury 15.01.2016 r. 

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
Formularz zgłoszeniowy do pobrania u realizatorów prezentacji powiatowych i stronie internetowej RCAK. 
 
Ostateczna interpretacja powyższych zapisów, a także prawo rozstrzygania kwestii spornych nieujętych w regulaminie, 
przysługuje organizatorom. 
 
Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2014r poz. 1182 ze zm.) informujemy, że: administratorem danych 

osobowych jest Regionalne Centrum Animacji Kultury, ul. Henryka Sienkiewicza 11 65-431 Zielona Góra oraz partnerzy powiatowi realizujący w placówkach 
program PRO ARTE (dane dostępne na www.rcak.pl); dane osobowe zbierane są w celu realizacji  programu PRO ARTE oraz promocji innych działań kulturalnych i 

edukacyjnych realizowanych przez RCAK. Ma Pani/Pan prawo  dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania; podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek 

odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości wzięcia udziału w programie. 

 
 

 

 
 

 


