
Regulamin XVI Międzyszkolnego Konkursu Jasełek „GLORIA  2019” 
 

 

Organizator:  Szkoła Podstawowa nr 3  

                         im. gen. Mariusza Zaruskiego 

                         ul. Karłowicza 6 

                         34-500 Zakopane  

Dyrektor szkoły: mgr Elżbieta Konopka 

 

Cele: 

- ukazywanie i utrwalanie prawdziwej istoty i wartości Świąt Bożego Narodzenia, 

- popularyzacja zwyczajów i obrzędów związanych z Bożym Narodzeniem, 

-przekazywanie polskiej, góralskiej tradycji następnym pokoleniom, 

- pielęgnowanie gwary góralskiej, 

-dostrzeganie i rozwijanie talentów artystycznych oraz stwarzanie możliwości ich prezentacji, 

- wymiana doświadczeń w tworzeniu małych form teatralnych, 

- wspieranie edukacji kulturalnej dzieci. 

 

Termin i miejsce: 

8-9 stycznia 2019r. godz. 9.00  prezentacje konkursowe w sali gimnastycznej Szkoły 

Podstawowej nr 3 w Zakopanem 

10 stycznia 2019r.  godz. 10.00 ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w sali obrad Urzędu 

Miasta Zakopane ul. Kościuszki 11 

 

Uczestnicy: 

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci szkół podstawowych i przedszkoli powiatu 

tatrzańskiego. 

W konkursie uczestniczyć mogą dzieci szkół podstawowych i przedszkoli w dwóch 

kategoriach wiekowych: dzieci młodsze ( przedszkolaki oraz uczniowie kl. 1-3), 

dzieci starsze (uczniowie kl. 4-8). 

Jeżeli w przedstawieniu będą brały udział dzieci młodsze i starsze to decyzję o kwalifikacji do 

kategorii wiekowej podejmuje opiekun. O przynależności do kategorii wiekowej decyduje 

przede wszystkim wiek dzieci, które odgrywają główne role w jasełkach. 

Grupie towarzyszyć mogą instrumentaliści, kapele lub zespoły muzyczne złożone z uczniów 

starszych. 

 

Warunki uczestnictwa: 

- Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie karty zgłoszenia do konkursu 

stanowiącej załącznik nr1do Regulaminu Konkursu, którą należy przesłać drogą 

elektroniczną na adres organizatora sekretariat.sp3zakopane@gmail.com w 

nieprzekraczalnym terminie do 21grudnia 2018r. 

- Wydruk karty zgłoszenia z pieczęcią szkoły/ przedszkola/ instytucji i podpisem dyrektora 
należy dostarczyć do sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 3 w Zakopanem najpóźniej w dniu 

konkursowego występu. 

 

-Dyrektor szkoły jest zobowiązany do uzyskania zgody rodziców/ opiekunów prawnych 

uczniów biorących udział w konkursie na przetwarzanie danych osobowych zgodnie ze 

wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu oraz zapoznania rodziców z 

klauzulą informacyjną RODO stanowiącą załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu.  

 

mailto:sekretariat.sp3zakopane@gmail.com


-Oświadczenie dyrektora stanowiące załącznik nr 4 do Regulaminu Konkursu z pieczęcią 

szkoły/ przedszkola/instytucji i podpisem dyrektora należy dostarczyć do sekretariatu Szkoły 

Podstawowej nr 3 w Zakopanem najpóźniej w dniu konkursowego występu. 

 

Ocena i nagrody 

W dniach Konkursu przedstawienia jasełkowe oceniać będzie powołany przez Organizatora 

zespół Jurorów, który kierować się będzie następującymi kryteriami w skali od 1-6 w dwóch 

kategoriach: jasełek tradycyjnych i jasełek współczesnych.                                                                                                                                                                                        

 

      Kategoria tradycyjna 

 

 scenariusz tradycyjny preferujący elementy tradycyjnych polskich jasełek ( treść 

oparta na scenach biblijnych, postacie występujące w jasełkach to np. turoń, 

pastuszkowie, Żyd, Dziad, Herod, śmierć, diabeł, marszałek), 

 płynność gry aktorskiej -dykcja, opanowanie tekstu, atutem jest używanie gwary 

 choreografia ( ruch sceniczny) - wykorzystanie elementów polskich tańców 

regionalnych, umiejętność zagospodarowania sceny, 

 kostiumy- preferowane stroje regionalne, 

 opracowanie muzyczne i wokalne- śpiew i gra na instrumentach ( wykorzystanie 

muzyki regionalnej lub tradycyjnych polskich kolęd i pastorałek), 

 ogólny wyraz artystyczny- umiejętność wydobycia nastroju właściwego dla   

wybranego tematu.  

 

      Kategoria współczesna 

 

 scenariusz współczesny, niosący ze sobą ważne przesłanie 

 płynność gry aktorskiej -dykcja, opanowanie tekstu 

 choreografia ( ruch sceniczny) - taniec, umiejętność zagospodarowania sceny 

 kostiumy 

 opracowanie muzyczne i wokalne śpiew i gra na instrumentach ( wykorzystanie   

współczesnych aranżacji polskich kolęd i pastorałek) 

 ogólny wyraz artystyczny- umiejętność wydobycia nastroju właściwego dla 

wybranego tematu  

Jury powołane przez organizatora przyznaje statuetki, nagrody i wyróżnienia w każdej 

kategorii wiekowej z podziałem na jasełka tradycyjne i jasełka współczesne. 

 

Sprawy organizacyjne: 

 

O terminie występu grupa zostanie powiadomiona telefonicznie przez Organizatora. 

Grupy przyjeżdżają na koszt własny. 

Organizator każdej grupie zapewnia miejsce na przygotowanie się do występu ( rozśpiewanie, 

przebranie) 

Organizator zapewnia stałą tradycyjną scenografię. 

Organizator zapewnia nagłośnienie i keyboard. 

Organizator zapewnia uczestnikom słodki poczęstunek. 

Widowiska mogą być prezentowane w języku literackim lub gwarowym. 

Czas trwania inscenizacji nie może przekroczyć 20 min. 

Kolędy, pastorałki, inne utwory o tematyce bożonarodzeniowej mogą być wykonane 

instrumentalnie, a capella, z towarzyszeniem instrumentalnym lub z podkładem muzycznym. 

Przy czym muzyka „ na żywo” premiowana jest dodatkowymi punktami. 

Podkłady muzyczne powinny być zapisane na nośniku MP3, CD. 

 


