
Regulamin
II Gminnego Konkursu Jasełek i Grup Kolędniczych

Maruszyna 2019

ORGANIZATORZY:
 Związek Podhalan Oddział Maruszyna
 Gminne Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Szaflarach

Patronat honorowy nad Konkursem objął Wójt Gminy Szaflary

§1
CELE KONKURSU:

 popularyzacja zwyczajów i obrzędów związanych z Bożym Narodzeniem
 kształtowanie umiejętności współzawodnictwa
 integrowanie społeczności uczniowskiej
 stworzenie  możliwości  prezentacji  dorobku  artystycznego  zespołów,

kółek  teatralnych  działających  przy  szkołach,  instytucjach,  stowarzyszeniach,
parafiach z terenu gminy Szaflary

§2
Widowiska  jasełkowe  mogą  być  prezentowane  w  języku  literackim  lub  gwarowym.
Natomiast  programy  kolędnicze  powinny  być  oparte  na  tradycyjnym  kolędowaniu
charakterystycznym dla danej wsi. 

§3
Czas prezentacji:

 Jasełka do 25 minut
 Program kolędniczy do 15 minut

§4
Konkurs odbędzie się w dniu 6 stycznia 2019 r. Rozpoczęcie o godz. 9.00 w budynku
remizy OSP w Maruszynie. 

§5 
Warunkiem  uczestnictwa  w  konkursie  jest Zgłoszenie na  załączonej  karcie
w terminie do 21 grudnia 2018 r. (piątek) na adres: e-mail: k.szczypta@onet.pl

§6
Kategorie wykonawców:

 Kat. I - literacka
 Kat. II - gwarowa

§7
Jury oceniać będzie uczestników wg następujących kryteriów: 

 Jasełka  –  dobór  scenariusza,  adaptacja  sceniczna,  gra  aktorska,  kostiumy,
scenografia i oprawa muzyczna

mailto:k.szczypta@onet.pl


 Grupy  kolędnicze  –  wierność  tradycji,  sposób  prezentacji  (gra  aktorska),
odpowiednio dobrane stroje, rekwizyty

§8
1. Organizatorzy  w  razie  potrzeby  zorganizują  transport  dla  zespołów  biorących

udział w konkursie.
2. Zespoły  otrzymują  dyplomy  uczestnictwa,  poczęstunek,  oraz  symboliczne

nagrody. 
3. Regulamin przewiduje przyznanie nagrody specjalnej Wójta Gminy Szaflary.

§9
1. Zgodnie  z  art.  7  i  9  Rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE uczestnicy konkursu wyrażają  zgodę
na umieszczenie danych osobowych w bazie danych GCKPiT w Szaflarach oraz
udostępnianie  ich  przez  internet  i  w  publikacjach  o  działalności  kulturalnej,
a także ich przetwarzanie. 

2. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  filmowania  i  fotografowania  konkursu
oraz  upoważniony  jest  do  wykorzystywania  tych  materiałów  bez  żadnych
zobowiązań wobec uczestników lub osób trzecich. 

3. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z przyjęciem niniejszego regulaminu. 
4. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia niezbędnych korekt programu

w zależności od sytuacji. 
5. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie lub spornych  decyduje

Organizator. 

§10
1. Wyniki  konkursu  zostaną  ogłoszone  w  dniu  przesłuchań,  podane  na  stronie

internetowej www.gckpit.szaflary.pl, www.szaflary.pl oraz na Facebooku.
2.  Wręczenie  nagród  dla  laureatów  odbędzie  się  podczas  IX  Dnia  Górala

w Maruszynie w dniu 23.02.2019 r. 
3. Zdobywcy  nagrody  specjalnej  Wójta  Gminy  Szaflary  wystąpią  na  Uroczystym

Opłatku  Związku  Podhalan  organizowanym  przez  Związek  Podhalan  Oddział
w Maruszynie w dniu 20.01.2019 r.

Zapraszamy do udziału w konkursie!

Szczegółowych informacji można uzyskać w siedzibie Gminnego Centrum Kultury, Promocji i Turystyki
w Szaflarach (ul. Zakopiańska 18) lub telefonicznie: nr tel. 18 275 47 23

http://www.szaflary.pl/


KARTA ZGŁOSZENIA

II GMINNY KONKURS JASEŁEK I GRUP KOLĘDNICZYCH
MARUSZYNA 2019 R.

Nazwa zespołu, grupy: .................................................................................………..

Kategoria: ..................................................……………………………………………...

Instytucja patronująca: ...................................................................................……….

zgłaszany program: JASEŁKA
Ilość osób w zespole..............................................................………………………..

Czas prezentacji ....................................................................………………………...

Kierownik, opiekun zespołu, telefon............................................................…………

Uwagi: Prosimy  o  zaangażowanie  rodziców  i  opiekunów  w  organizację  transportu  dla
uczestników Konkursu. W przypadku braku takiej możliwości prosimy o podanie liczby osób
w celu zapewnienia transportu.

Liczba osób, którym należy zapewnić transport: ………………………………………………………..

............................. 
zgłaszający

KARTA ZGŁOSZENIA

II GMINNY KONKURS JASEŁEK I GRUP KOLĘDNICZYCH
MARUSZYNA 2019 R.

Nazwa zespołu, grupy: .................................................................................………..

Kategoria: ..................................................……………………………………………...

Instytucja patronująca: ...................................................................................……….

zgłaszany program: WYSTĘP GRUPY KOLĘDNICZEJ
Ilość osób w zespole..............................................................………………………..

Czas prezentacji ....................................................................………………………...

Kierownik, opiekun zespołu, telefon............................................................…………

Uwagi: Prosimy  o  zaangażowanie  rodziców  i  opiekunów  w  organizację  transportu  dla
uczestników Konkursu. W przypadku braku takiej możliwości prosimy o podanie liczby osób
w celu zapewnienia transportu.

Liczba osób, którym należy zapewnić transport: ………………………………………………………..

............................. 
zgłaszający
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