REGULAMIN
§1
Lubuskie Spotkania Jasełkowe

1. Lubuskie Spotkania Jasełkowe są elementem Programu Promocji Twórczości
Dzieci i Młodzieży PRO ARTE 2023, realizowanego w województwie lubuskim
zwanego dalej PRO ARTE 2023.
2. Cele Lubuskich Spotkań Jasełkowych:
1) Prezentacja różnorodnych widowisk związanych tematycznie z obrzędami
i
zwyczajami
okresu
Bożego
Narodzenia
oraz
podtrzymywanie
i upowszechnianie tej tradycji.
2) Tworzenie warunków do rekonstruowania i kontynuacji obrzędów, zwyczajów
ludowych oraz wykorzystania ich jako źródła inspiracji w działalności artystycznowychowawczej, dydaktycznej i pedagogicznej.
Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

§2

1. -2. (…)
3. Operatorze Programu – Regionalne Centrum Animacji Kultury w Zielonej
Górze, ul. Sienkiewicza 11, 65-431 Zielona Góra. Pełni on nadzór nad
programowym kształtem Lubuskich Spotkań Jasełkowych.
4. (…)
5. Uczestnikach
uczniowie
przedszkoli
oraz
szkół
podstawowych
z województwa lubuskiego
tworzący grupy kolędnicze, herodowe, teatry
jasełkowe,
przedstawienia
"szopkowe"
lub
współczesne
widowiska
bożonarodzeniowe.
6. -9 (…)
10. Jednoetapowym wydarzeniu konkursowym – prezentacje Uczestników
z przedszkoli i szkół podstawowych województwa lubuskiego tworzących grupy
kolędnicze, herodowe, teatry jasełkowe, przedstawienia "szopkowe" lub
współczesne widowiska bożonarodzeniowe.
11. -17.(…)
§3
Adresaci
1. Konkurs jest imprezą otwartą dla przedszkoli oraz uczniów szkół podstawowych
z województwa lubuskiego. Realizowany jest w czterech kategoriach wiekowych:
1) I kategoria wiekowa (przedszkola);
2) II kategoria wiekowa (klasy I-III szkoły podstawowej);
3) III kategoria wiekowa (klasy IV-VI szkoły podstawowej);
4) IV kategoria wiekowa (klasy VII i VIII szkoły podstawowej);
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2.

Dla osób (dzieci i młodzieży) pełnosprawnych oraz z niepełnosprawnościami
(zarówno fizycznymi, jak i umysłowymi) obowiązuje wspólna kategoria
wiekowa.
§4
Zasady organizacyjne

1. (…)
2. Operator Programu zastrzega sobie prawo do zmian formuły przeprowadzenia
jednoetapowego wydarzenia konkursowego.

3. -5.(…)
6.

Jednoetapowe wydarzenie konkursowe Lubuskich Spotkań Jasełkowych odbędzie
się 17 stycznia 2023 r. w Centrum Kreatywnej Kultury w Zielonej Górze, ul.
Sienkiewicza 11.
§5
Zgłoszenie uczestnictwa

1. (…)
2. Reprezentujący, który chce zgłosić Uczestników jest zobowiązany do wypełnienia i
wysłania: elektronicznego formularza zgłoszeniowego (określony w §2 ust. 4).
Obowiązkowe jest wypełnienie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz
przetwarzanie danych wizerunkowych przed, w trakcie i po realizacji Lubuskich
Spotkań Jasełkowych i PRO ARTE 2023 według obowiązujących przepisów RODO
na podstawie osobnej zgody zamieszczonej na stronie internetowej Operatora
Programu (www.rcak.pl/pro-arte/spotkania-grup-jaselkowych/), /ZAŁĄCZNIK nr
2. – Zgoda Reprezentującego/.
3. -5.(…)
§6
Warunki uczestnictwa
1. Do jednoetapowego wydarzenia konkursowego mogą być zgłoszone Widowiska,
które odpowiadają następującym warunkom:
1) Opowiadają o Bożym Narodzeniu lub są związane tematycznie
z obrzędami i zwyczajami tego okresu/ święta;
2) Nie przekraczają 30 min;
3) Wykluczają użycie mikrofonów podczas gry scenicznej, jednak korzystanie
z
nich
jest
możliwe
tylko
w
uzasadnionych
przypadkach,
tj. nagłośnienie solisty/tki, chóru, zespołu muzycznego;
4) Nie były prezentowane w poprzednich edycjach Lubuskich Spotkań
Jasełkowych;
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§7
Nagrody
1. Na etapie jednoetapowego wydarzenia konkursowego Operator Programu
ufunduje nagrodę pieniężną dla Laureatów.
2. Operator Programu informuje, że w przypadku pozyskania sponsorów mogą oni
ufundować własne nagrody finansowe lub rzeczowe.
§8
Kryteria oceny Widowisk i Rada Artystyczna
1. Jednoetapowe wydarzenie konkursowe Lubuskich Spotkań Jasełkowych ocenia się
według następujących kryteriów:
1) Zgodność widowiska z elementami utrwalonymi w tradycji,
2) Oryginalność scenariusza i walory dramaturgiczne przedstawienia,
3) Zamysł inscenizacyjny, reżyseria i sprawność realizacyjna,
4) Scenografia (oprawa plastyczna, stroje, maski, rekwizyty),
5) Kultura słowa,
6) Oprawa muzyczna, w tym muzykalność i warunki głosowe Uczestników,
7) Ogólny wyraz artystyczny,
2. W skład Rady Artystycznej wchodzi 3 członków wskazanych przez Operatora
Programu.

§9
Odpowiedzialność
1. W przypadku organizacji wydarzenia w formule tradycyjnej - odpowiedzialność za
wszelkie szkody materialne powstałe w czasie trwania widowisk lub podczas
montażu i demontażu dekoracji, wynikłe z winy występującego Uczestnika,
pokrywane będą przez danego Uczestnika lub Placówkę delegującą Uczestnika.
2. Opiekun określony w §2 ust. 6 ponosi odpowiedzialność za Uczestników
( §2 ust. 5) podczas jednoetapowego wydarzenia konkursowego.
3. W przypadku organizacji wydarzenia w formule tradycyjnej - Placówki delegujące
Uczestników lub osoby Reprezentujące powinny ubezpieczyć Uczestników na czas
pobytu i przejazdu na jednoetapowe wydarzenie konkursowe.
4. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa
i higieny pracy oraz przeciwpożarowych podczas jednoetapowego wydarzenia
konkursowego Lubuskich Spotkań Jasełkowych.
5. Operator programu nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość informacji podanych w procesie rekrutacji.

1.-3. (…)

§10
Postanowienia końcowe
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