REGULAMIN
Spotkania Grup Jasełkowych są elementem Programu Promocji Twórczości Dzieci
i Młodzieży, zwanego dalej PRO ARTE 2017, realizowanego w województwie lubuskim
przez Regionalne Centrum Animacji Kultury oraz lokalnych partnerów. PRO ARTE 2017 to
cykl prezentacji organizowanych na poziomie gminnym, miejskim, powiatowym i
wojewódzkim. Partnerami PRO ARTE 2017 są samorządy lokalne, domy, ośrodki i centra
kultury.

I. CELE PROGRAMU
1. Diagnoza, integracja i promocja najciekawszych zjawisk kulturowych amatorskiego
ruchu artystycznego oraz integracja podmiotów współrealizujących program.
2. Prezentacja różnorodnych widowisk związanych tematycznie z obrzędami i zwyczajami
okresu Bożego Narodzenia oraz podtrzymywanie i upowszechnianie tej tradycji.
3. Tworzenie warunków do rekonstruowania i kontynuacji obrzędów, zwyczajów ludowych
oraz wykorzystania ich jako źródła inspiracji w działalności artystyczno-wychowawczej,
dydaktycznej i pedagogicznej.
II. ADRESACI
W Spotkaniach biorą udział uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych tworzący
grupy kolędnicze, herodowe, teatry jasełkowe, przedstawienia "szopkowe" lub
współczesne widowiska bożonarodzeniowe.
III. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Nadesłanie prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres partnera
lokalnego w danym powiecie.
2. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych (tj. Dz. u. z 2014 r., poz. 1182
ze zm.).
2. Czas prezentowanego spektaklu nie może przekroczyć 30 min.
3. Wyklucza się użycie mikrofonów w grze scenicznej aktorów (korzystanie z mikrofonów
podczas spektaklu tylko w uzasadnionych przypadkach, tj. nagłośnienie solistki, chóru,
zespołu muzycznego).
IV. KRYTERIA OCENY
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

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).
Prowadzenie młodego aktora przez reżysera.
Oprawa muzyczna (w tym sprawność wokalna).

V. RADA ARTYSTYCZNA
1. W skład Rady Artystycznej wchodzą specjaliści wytypowani przez Regionalne Centrum
Animacji Kultury, a także partnera lokalnego.
2. Rada Artystyczna prezentacji powiatowych typuje do udziału w finale wojewódzkim
jeden zespół w danym powiecie lub mieście (Zielona Góra, Gorzów Wielkopolski).
VI. ZASADY ORGANIZACYJNE
1. Prezentacje powiatowe Spotkań Grup Jasełkowych organizują instytucje kultury lub
jednostki samorządu terytorialnego do 18.01.2017 r. (w załączeniu harmonogram
prezentacji powiatowych).
2. Informacji dotyczących prezentacji powiatowych udziela partner lokalny.
3. Proces rekrutacji do prezentacji powiatowych prowadzi partner lokalny.
4. Zgłoszenia do finału wojewódzkiego dokonuje partner lokalny. Laureaci prezentacji
powiatowych przyjeżdżają na koszt własny lub instytucji delegującej.
5. Udział w finale wojewódzkim wiąże się z uiszczeniem opłaty akredytacyjnej
w wysokości 20 złotych od zespołu. Koszt akredytacji ponosi zespół lub instytucja
delegująca (płatne w biurze organizacyjnym w dniu imprezy).
7. Finał wojewódzki Spotkań Grup Jasełkowych odbędzie się 26.01.2017 r. w Lubuskim
Teatrze im. Leona Kruczkowskiego w Zielonej Górze.
8. Laureaci prezentacji powiatowych zostaną poinformowani o szczegółach finału
wojewódzkiego po zakończeniu wszystkich prezentacji powiatowych.
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wykaz partnerów prezentacji powiatowych, miejskich i wojewódzkich wraz z ich
terminami, regulaminami i formularzami zgłoszeń znajduje się na stronie RCAK.
2. Lokalni partnerzy przekazują RCAK wypełnione formularze wszystkich uczestników
w celu budowy bazy twórczych działań dzieci i młodzieży oraz diagnozy i ewaluacji
programu PRO ARTE 2017.
3. RCAK nie ponosi odpowiedzialności za działania podmiotów biorących udział
w PRO ARTE 2017 oraz prawdziwość informacji podanych w procesie rekrutacji.
4. Uczestnicy PRO ARTE 2017 wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych
(tj. Dz. u. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.) zawartych w formularzu zgłoszeniowym w celu
realizacji i promocji PRO ARTE 2017 oraz promocji innych działań realizowanych przez
Regionalne Centrum Animacji Kultury oraz partnera lokalnego. Jednocześnie wyrażają
zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku utrwalonego podczas realizacji programu
PRO ARTE 2017 w materiałach promocyjnych i informacyjnych RCAK oraz partnera
lokalnego, a także na otrzymywanie Newslettera z portalu lubuskiekultura.pl
i otrzymywanie powiadomienia SMS z portalu lubuskiekultura.pl.
5. Administratorem danych osobowych uczestników PRO ARTE 2017 jest Regionalne
Centrum Animacji Kultury oraz partnerzy lokalni prezentacji gminnych, miejskich
i powiatowych w obszarze ich działania.
6. Wszelkie sprawy sporne rozstrzyga Regionalne Centrum Animacji Kultury
w porozumieniu z partnerami lokalnymi.

