
REGULAMIN 
XV Regionalny Przegląd Jasełek 
Suszec 2018 
 

Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu 
43‐267 Suszec, ul. Ogrodowa 22 
tel/fax 32 212 44 91 
e‐mail: dk@kulturasuszec.pl, www.kulturasuszec.pl 
 

Współorganizator: Starostwo Powiatowe w Pszczynie, 
Gminny Zespół Usług Wspólnych, 
Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Pszczynie 

Miejsce Przeglądu: Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu 
43‐267 Suszec, ul. Ogrodowa 22 
 
Termin Przeglądu: 16 ‐ 17 ‐ 18 stycznia 2018 roku 
 

Koncert laureatów: 21 stycznia 2018, godz. 16:00 
sala widowiskowa GOK w Suszcu 
(rozstrzygnięcie i wręczenie nagród) 
 

Cele Przeglądu: 
 
- pobudzanie aktywności twórczej w środowisku przedszkolnym i szkolnym, 
- kultywowanie tradycji związanych z Bożym Narodzeniem i Nowym Rokiem jako ważnego czynnika kulturotwórczego, 
- przybliżenie wydarzeń religijnych i historycznych związanych z narodzeniem Jezusa w Betlejem oraz spiskiem Heroda, 
ze wskazaniem na pozytywne idee, zasady i zachowania moralne, 
- tworzenie spektakli jasełkowych oraz wymiana doświadczeń w tworzeniu małych form teatralnych. 
 

Warunki uczestnictwa w Przeglądzie: 
 
- w Przeglądzie mogą brać udział zespoły, grupy teatralne z przedszkoli, szkół podstawowych oraz szkół gimnazjalnych 
znajdujących się na terenie powiatu pszczyńskiego oraz powiatu żorskiego, w szczególnych przypadkach również z 
innych miejscowości, 
- czas występu nie może przekroczyć 25 minut (łącznie z przygotowaniem sceny), 
- pisemne zgłoszenie wraz z płytą CD, na której znajdą się utwory wykorzystane podczas jasełek należy przesłać pocztą 
lub dostarczyć osobiście do 16 grudnia 2017 roku do Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu, 
- uczestnicy Przeglądu pokrywają koszty dojazdu na miejsce Przeglądu, 
- karty zgłoszenia należy wypisać DRUKOWANYMI LITERAMI z podaniem pełnej nazwy placówki oraz nazwiskami i 
imionami osób, dla których mają zostać przygotowane podziękowania, 
- o kolejności występu decyduje Organizator, 
- Organizator zobowiązuje się do poinformowania opiekunów grup o terminie oraz godzinie występu telefonicznie 
(numer kontaktowy należy podać na karcie zgłoszenia), 
- Organizator dopuszcza możliwość obecności podczas występu dzieci z innych grup wiekowych, jednak nie podlega to 
ocenie jury. Jury oceni występujących tylko i wyłącznie ze zgłoszonej do udziału grupy wiekowej. 
 
Kryteria oceny: 
Powołane przez Organizatora trzyosobowe jury oceni zaprezentowane programy według następujących kryteriów: 
- interpretacja wydarzeń religijnych i historycznych związanych z narodzeniem Jezusa, 
- umiejętność połączenia bożonarodzeniowych tradycji z nowoczesnością,  
- zaznaczenie chrześcijańskiego wymiaru jasełek, 
- scenografia (dobór kostiumów i dekoracji), 
- gra aktorów (emisja głosu, ruch sceniczny, naturalność, autentyczność odgrywanej postaci), 
- ogólny wyraz artystyczny. 
 
Jury oceniając występy wg ww. kryteriów uwzględni podział na następujące kategorie wiekowe: przedszkola, szkoły 
podstawowe i klasy gimnazjalne. 

http://www.kulturasuszec.pl/


 
W każdej kategorii jury przyzna następujące nagrody i wyróżnienia: Grand Prix, I miejsce, II miejsce, III miejsce, 
wyróżnienie zespołowe i wyróżnienia indywidualne. 
 

Wszystkie zespoły biorące udział w Przeglądzie otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz poczęstunek. 
Rozstrzygnięcie, wręczenie nagród oraz występ zespołów, które zdobyły nagrodę Grand Prix 
odbędzie się 21 stycznia 2018 roku o godz. 16:00 w sali widowiskowej GOK podczas KONCERTU 
LAUREATÓW 

 


