
„RÓŻNI LECZ RÓWNI” 

X WOJEWÓDZKI INTEGRACYJNY PRZEGLĄD WIDOWISK JASEŁKOWYCH 

RYBNIK 20 - 21 stycznia 2015 

 

Organizatorzy: 

 

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Rybniku 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rybniku 

Stowarzyszenie na Rzecz Wspomagania Osób z Niepełnosprawnością i Ich Otoczenia „RAZEM” 

 

zapraszają do udziału w X Wojewódzkim Integracyjnym Przeglądzie Widowisk Jasełkowych Rybnik 2015,  który odbędzie 

się w dniach 20 – 21 stycznia 2015 

Adresaci: 

Przegląd adresowany jest do dzieci i młodzieży kształcącej się w szkołach podstawowych,  gimnazjalnych i 

ponadgimnazjalnych, ze szczególnym uwzględnieniem klas integracyjnych, uczestników warsztatów terapii zajęciowej, 

amatorskich grup teatralnych. 

 

Cele przeglądu : 

 

        -      zachowanie tradycji i dziedzictwa kulturowego oraz pielęgnowanie różnorodności kulturowej regionu 

- tworzenie warunków do rozwoju aktywności twórczej dzieci i młodzieży 

        -       promowanie idei tolerancji 

 

 

REGULAMIN X WOJEWÓDZKIEGO INTEGRACYJNEGO 

PRZEGLĄDU WIDOWISK JASEŁKOWYCH RYBNIK 2015 

 

Przegląd ma charakter konkursu i odbędzie się w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Konstantego Prusa w 

Rybniku – Sala Wykładowa, Rybnik, ul. Ks. J. Szafranka 7 

 

Terminy: 

20, 21stycznia 2015 – prezentacje wg programu opracowanego na podstawie nadesłanych zgłoszeń 

30 stycznia 2015 – ogłoszenie wyników konkursu, wręczenie nagród oraz występy laureatów 

 

Zgłoszenia: 

Do przeglądu zostanie zakwalifikowanych 18 grup teatralnych wg kolejności zgłoszeń. 

Zgłoszenia należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: 

 

aniajaszczuk@wp.pl  do 09 stycznia 2015 

 

Karty zgłoszeniowe można pobierać na stronach internetowych  

PiMBP w Rybniku         www.biblioteka.rybnik.pl 

SOSW – Internat         www.stowarzyszenierazem.org.pl 

 

Szczegółowy program konkursu dla uczestników zostanie zamieszczony na w/w stronach internetowych  dnia   14 stycznia 

2015 

 

Organizatorzy proszą o dokładne wypełnianie wszystkich punktów wyszczególnionych na kartach zgłoszeniowych. 

 

Występy konkursowe oceni powołane przez organizatorów profesjonalne jury uwzględniające możliwości osób 

niepełnosprawnych. 

 

Występy oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych: 

I kategoria – uczestnicy do 12 lat 

II kategoria – uczestnicy powyżej 12 lat, WTZ 

Nagrodzone zostaną najlepsze przedstawienia w każdej kategorii wiekowej.  

 

Kryteria oceny: 

- gra aktorska 

- osobowość sceniczna 

- stroje 

 - scenografia 

- oprawa muzyczna 

- scenariusz 

 

 

Ze względu na integracyjny charakter konkursu jury zastrzega sobie prawo przyznania nagród  

mailto:aniajaszczuk@wp.pl
http://www.biblioteka.rybnik.pl/
http://www.stowarzyszenierazem.org.pl/


indywidualnych. 

 

Czas występu jednej grupy teatralnej nie może przekraczać 20 minut ! 

 

Ze względu na teatralny charakter konkursu nie przewiduje się użycia nagłośnienia ( mikrofonów ). Mikrofony mogą być 

użyte wyłącznie przy prezentacjach muzycznych. 

 

Organizatorzy zapewniają uczestnikom prezentacji obsługę techniczną. 

 

Organizatorzy umożliwią uczestnikom przeprowadzenie prób scenicznych po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. 

 

Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny. 

 

Za udział w przeglądzie uczestnicy nie otrzymują wynagrodzenia. 

 

Informacje o imprezie: 

 

PiMBP w Rybniku:  32 42 36 002;  32 4237 101; 32 42 23 541   wew. 406 lub 425 

SOSW Anna Jaszczuk   502 393 981 

oraz na stronach internetowych: 

www.biblioteka.rybnik.pl 
www.stowarzyszenierazem.org.pl 

                        
 

 

 

http://www.biblioteka.rybnik.pl/
http://www.stowarzyszenierazem.org.pl/

