REGULAMIN
XV Gminnego Przeglądu Jasełek w Mosinie
Mosina 12 – 13 grudnia 2017 r.
1. XV Gminny Przegląd Jasełek w Mosinie jest organizowany przez Mosiński Ośrodek Kultury.
2. Uczestnikami przeglądu mogą być grupy przedszkolne, szkolne i ponadgimnazjalne, zgłoszone przez opiekunów,
po jednej grupie z każdej kategorii wiekowej z jednej placówki. W skład grupy występującej nie mogą wchodzić
nauczyciele i opiekunowie.
3. Nieprzekraczalny termin zgłaszania grup jasełkowych to 30 listopada 2017 roku, godz. 13.00. Zgłoszenia
późniejsze nie będą uwzględniane.
4. Zgłoszenia na karcie zgłoszeń należy przesłać faksem, pocztą lub e-mailem (mok@kultura.gmina.pl)
z informacjami wg załączonego wzoru.
5. Na podstawie kart zgłoszeń organizator ustala kolejność i godziny występów poszczególnych grup. Kolejność
występów jest również uzależniona od rozkładu jazdy autobusu dowożącego grupy z terenu gminy.
6. Terminy Gminnego Przeglądu Jasełek w Mosinie, to:
12 grudnia 2017 r. grupy przedszkolne i klasy 0 oraz klasy I – III szkół podstawowych
13 grudnia 2017 r. klasy IV – VII szkół podstawowych, klasy gimnazjalne i grupy szkół średnich.
7. W dniu występu każda grupa będzie miała do dyspozycji szatnię. Opiekun pobiera i oddaje klucz pracownikowi
MOK w recepcji.
8. Na scenie o wymiarach: 7,5 m szerokości i 3,5m głębokości – po prawej stronie - będzie zamontowana
dekoracja
–
szopka
naturalnej
wielkości.
Pozostałe
elementy
wystroju:
rekwizyty
i kostiumy przygotowują grupy jasełkowe.
9. Obowiązuje zakaz używania na scenie otwartego ognia (świeczka, znicz, lampion).
10. Jeśli podczas występu będzie stosowany podkład muzyczny, to utwory prosimy nagrać w prawidłowej
kolejności na nośnikach: CD audio lub mini disc ewentualnie na pendrive, a wszystkie kwestie dotyczące
nagłośnienia należy konsultować z akustykiem bezpośrednio przed występem grupy.
11. Na scenie będą zamontowane mikrofony pojemnościowe pozwalające jurorom słyszeć wszystko co się na niej
dzieje. Użycie mikrofonów bezprzewodowych (trzymanych przez wykonawców) nie jest zalecane.
12. Prezentacje grup będą oceniane w poszczególnych kategoriach wiekowych:
A - przedszkola i klasy „0” szkół podstawowych
B - szkoły podstawowe, klasy 1-3
C - szkoły podstawowe, klasy 4-6
D – klasy 7, oddziały gimnazjalne i szkoły średnie.

13. Najważniejszym kryterium oceny jest gra aktorska, pozostałe kryteria, to: choreografia, dykcja, śpiew,
kostiumy, rekwizyty, wrażenie artystyczne.
14. Łączny czas występu (wejście na scenę, występ i zejście) nie może przekraczać 25 minut.
15. Organizator zapewnia dojazd tym grupom spoza Mosiny, które zgłosiły zapotrzebowanie na karcie zgłoszeń.
Orientacyjne godziny przyjazdów i odjazdów są ustalane przez organizatora i będą podane opiekunom grup
kilka dni przed występem. Na karcie zgłoszeń należy określić miejsce, z którego autobus ma odbierać grupę
występujących.
16. Autobusem przewozimy tylko osoby zgłoszone: występujących i opiekunów wymienionych na karcie zgłoszeń.
17. Rozstrzygnięcie Gminnego Przeglądu Jasełek w Mosinie oraz ogłoszenie wyników nastąpi 15 grudnia br.
podczas uroczystego koncertu świątecznego, na który zapraszamy przedstawicieli poszczególnych grup i
opiekunów. Wyniki będą udostępnione na stronie internetowej Mosińskiego Ośrodka Kultury
www.kultura.gmina.pl oraz przekazane drogą elektroniczną.

