PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE „PAŁACYK”
40 - 066 Katowice, ul. Mikołowska 26
telefon: 32 209 01 98

IV Festiwal i Konkurs Widowisk Jasełkowych i Kolędniczych
dla teatrów przedszkolnych „Mali Kolędnicy”
1. Organizator:
 Przedszkole Niepubliczne „Pałacyk” w Katowicach
2. Termin: 17 stycznia 2019 r.
3. Cel Festiwalu: Zapoznanie przedszkolaków z niepowtarzalną polską tradycją jasełkową
i kolędniczą, teatrem ludowym, obrzędowością związaną ze Świętami Bożego Narodzenia,
uwrażliwienie na piękno mowy polskiej.
4. Uczestnicy:
 W konkursie mogą uczestniczyć grupy przedszkolne prezentujące przedstawienia jasełkowe,
kolędnicze lub zainspirowane Świętami Bożego Narodzenia.
 Występy oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych: 3-4 latki, 5-6 latki.
 Zespół może liczyć do 18 osób.
5. Czas trwania:
 Dzieci młodsze (3/4 – latki): max. 15 min.
 Dzieci starsze (5/6 – latki): max. 20 min.
6. Tematyka: Prosimy o wykorzystanie w scenariuszach muzyki i literatury polskiej.
7. Zapisy:
 Dokładnie, czytelnie wypisaną i podpisaną Kartę zgłoszenia należy przesłać mailowo na
adres: m.glaba.palacyk@gmail.com w terminie nieprzekraczalnym do 4 stycznia 2019 r.
 W razie jakichkolwiek pytań, proszę o kontakt: 505 660 221 Magda Glaba-Jurzysta.
8. Kolejność zgłoszeń:
 W IV edycji Festiwalu może wziąć udział 10 zespołów – o zakwalifikowaniu decyduje
kolejność zgłoszeń.
9. Przesłuchania:
 Przesłuchania zaplanowano na dzień 17 stycznia 2019 r. od godz. 9.00. Prezentacje odbędą
się w Pałacu Młodzieży w Katowicach (s. 303, III p.).
 Każde przedszkole zostanie poinformowane o dokładnej godzinie przesłuchania.
 Organizator zapewnia elementy dekoracji: żłóbek, horyzont, ognisko, choinka, fortepian.
 Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe.
10. Jury:
 Jury Konkursu składać się będzie z teatrologa, muzyka, metodyka wychowania
przedszkolnego. Jury wyłoni 3 nagrody główne.
11. Zwycięzcy:
 O wynikach Festiwalu Organizator poinformuje telefonicznie w dniu 18 stycznia 2019 r.
Nagrody główne Organizator wyśle pocztą.
12. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z: (1.) wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych
osobowych uczestników oraz opiekunów w zakresie: imię, nazwisko, wiek, osiągnięcie, nazwa
i adres placówki przez Przedszkole Niepubliczne „Pałacyk” oraz na publikację wyników Festiwalu
na stronie internetowej www.palacyk.katowice.pl , (2.) fotografowanie uczestników Festiwalu.
Opracowała: Magda Jurzysta
Organizator: Aleksandra Glaba

