MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W JAROSŁAWIU

zaprasza na

XXII SPOTKANIA
TEATRALNE

JASElKA 2019
/

10-11 stycznia 2019 r.

1. Organizatorami Spotkań są:
- Wydział Oświaty Urzędu Miasta Jarosławia
- Miejski Ośrodek Kultury w Jarosławiu.
2. Celem Spotkań jest popularyzacja polskiej tradycji Świąt
Bożego Narodzenia w formie widowiska jasełkowego
lub przedstawienia kolędniczego.
3. Organizatorzy nie określają uczestnikom Spotkań jakichkolwiek
ograniczeń wiekowych.
4. Do udziału w spotkaniach zapraszamy zespoły teatralne i grupy
kolędnicze działające przy kościołach, szkołach, ośrodkach kultury itp.
(z wyjątkiem zespołów reprezentujących przedszkola) z województwa
podkarpackiego.

----------------------------------------------------

REGULAMIN

5. Instytucję może reprezentować tylko jeden zespół.
6. Warunkiem uczestnictwa jest przygotowanie widowiska
w konwencji teatru lalkowego lub żywego planu, którego
czas trwania nie przekroczy 25 minut.
7. Spotkania nie mają charakteru konkursowego, jednak komisja
artystyczna powołana przez organizatorów może przyznać
nagrody specjalne za np.: scenariusz, reżyserię, muzykę, oprawę
plastyczną, interesującą kreację aktorską itp.
8. Uczestnicy otrzymają dyplomy i upominki ufundowane przez
organizatorów i sponsorów.
9. Uwagi końcowe:
- Spotkania odbędą się 10-11 stycznia 2019 r. od godz. 9.00
w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury,
Pl. A. Mickiewicza 6
- zgłoszenia przyjmowane będą do 3 stycznia 2019 r. - Administracja
Miejskiego Ośrodka Kultury w Jarosławiu.
- uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny.
- Każdy zespół musi dołączyć kartę zgłoszenia oraz oświadczenie
wypełnione przez każdego członka zespołu (do pobrania na stronie).
Wszelkich informacji udzieli gł. spec. MOK - Anna Sroka
tel/fax. 16 621 44 34, mail:plastycy@mok-jar.pl, www.mok-jar.pl

KARTA ZGŁOSZENIA
JASEŁKA 2019
1. Nazwa zespołu - instytucja patronująca, adres, telefon.
.............................................................................................
.............................................................................................
2. Forma: żywy plan, lalkowy (odpowiednią zakreślić)
3. Autor................................................................................
4. Reżyser............................................................................
5. Oprawa muzyczna...........................................................
6. Scenografia......................................................................
7. Czas trwania przedstawienia (do 25 minut)....................
8. Ilość członków zespołu i ich wiek..................................
.............................................................................................
9. Warunki techniczne potrzebne zespołowi do realizacji
przedstawienia.................................................................
.............................................................................................
10. Imię i nazwisko opiekuna.............................................
Podpis opiekuna

Pieczęć

(zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), art. 6 ust 1. lit b)

