Międzynarodowy Dom Kultury
72 - 500 Międzyzdroje, ul. Boh. Warszawy 20
tel./fax 91 32 82 600
e-mail: biuro@mdkmiedzyzdroje.com
www.mdkmiedzyzdroje.com

Przegląd Kolęd, Pastorałek i Jasełek
„Międzyzdrojskie Herody 2018”
Regulamin
1. Organizatorem przeglądu jest Międzynarodowy Dom Kultury
ul. Bohaterów Warszawy 20, 72-500 Międzyzdroje tel.91-32-82-600
2. Termin i miejsce: 9 stycznia 2018 roku godzina 10:00
Sala Teatralna Międzynarodowego Domu Kultury
3. Cele przeglądu:
• prezentacja dorobku artystycznego dzieci i młodzieży
• rozwijanie umiejętności artystycznych
• wymiana doświadczeń w tworzeniu małych form teatralnych
• kultywowanie tradycji bożonarodzeniowej wśród młodego pokolenia
• kontynuacja polskiej tradycji kolędowania
4. W przeglądzie mogą wziąć udział grupy, koła teatralne, zespoły muzyczne działające
w szkołach, ośrodkach kultury oraz innych placówkach wychowawczych i oświatowych.
5. Warunkiem uczestnictwa jest prawidłowo wypełniona karta zgłoszenia przesłana do dnia 3
stycznia 2018r. pocztą, faxem lub e-mailem na adres biuro@mdkmiedzyzdroje.com
6. Przegląd obędzie się w dwóch kategoriach:
a) wokalna – zespoły wokalne i wokalno –instrumentalne;
b) teatralna – zespoły jasełkowe i grupy teatralne;
7. Czas prezentacji wynosi 15 minut.
8. Do dyspozycji uczestników Organizator zapewni sprzęt nagłaśniający, odtwarzacz CD,
oświetlenie oraz fortepian koncertowy.
9. Występom może towarzyszyć akompaniament „ na żywo” lub podkłady muzyczne
(wyłącznie z wykorzystaniem nagrań na płytach CD)
10. Jury będzie oceniać będzie:
a) zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne: walory wokalne, dykcja, opracowanie
muzyczne, dobór repertuaru, ogólny wyraz artystyczny.
b) zespoły jasełkowe, grupy teatralne: reżyseria, scenografia, rekwizyty, kultura żywego
słowa, ruch sceniczny, muzyka, ogólny wyraz artystyczny.
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11. Jury przyzna nagrody i wyróżnienia w dwóch kategoriach:
a) zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne;
b) zespoły jasełkowe i grupy teatralne;
12. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się po przeglądzie i obradach Jury.
13. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany w regulaminie.
14. Przesłanie karty zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.
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Przegląd Kolęd, Pastorałek i Jasełek
„Międzyzdrojskie Herody 2018”
KARTA ZGŁOSZENIA
Nazwa zespołu .......................................................................................................
Kategoria (wokalna/teatralna).................................................................................
Instruktor (telefon, e-mail) .....................................................................................
Jednostka delegująca (adres, telefon, e-mail) ........................................................
.................................................................................................................................
Tytuł prezentacji .....................................................................................................
Czas trwania ...........................................................................................................
Rodzaj akompaniamentu (półplayback CD, gitara, fortepian lub inne)…………..
.................................................................................................................................
Zapotrzebowania techniczne ( ilość mikrofonów i inne)…………………………
.................................................................................................................................
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestników, zawartych
w karcie zgłoszenia oraz wykorzystanie wizerunku w mediach dla celów
promocji przeglądu przez organizatorów.

…………………………
Data, podpis instruktora

