
26. PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI BOŻONARODZENIOWEJ „ANIOŁY” 
 

KONKURS PRZEDSTAWIEŃ JASEŁKOWYCH 
 
 
ORGANIZATORZY: 
Centrum Kultury i Sztuki w Koninie 
Klasztor OO. Franciszkanów w Koninie 
Gminny Ośrodek Kultury w Kazimierzu Biskupim 
Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Kleczewie 
 
CEL 
Pielęgnowanie i kultywowanie polskich tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia. 
Konfrontacja i wymiana doświadczeń między twórcami przedstawień jasełkowych. 
Refleksja nad tajemnicą narodzin Jezusa Chrystusa. 
 
Termin: 5 stycznia 2023 r., godz. 10.00 
Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury w Kazimierzu Biskupim 
 
UCZESTNICY 
1. Zespoły szkolne, parafialne, działające przy placówkach kultury z subregionu konińskiego. 
2. Zespoły przygotowują spektakle trwające do 20 minut. Wszyscy zobowiązani są do bezwzględnego 
przestrzegania czasu trwania prezentacji. 
3. Organizatorzy dopuszczają współczesne wersje przedstawień jasełkowych. 
 
WARUNKI UCZESTNICTWA 
 
1.Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie do 15 grudnia 2022 r. czytelnego skanu / 
zdjęcia podpisanej karty zgłoszenia na adres: p.pachulska-wojdak@ckis.konin.pl 

 
2. Zakwalifikowane zespoły zobowiązane są do uiszczenia kosztów akredytacji w wysokości  
15 zł za każdego członka zespołu. Nie będzie możliwości wpłaty akredytacji w dniu Konkursu. 

 
3. Pieniądze należy wpłacić w kasie Centrum Kultury i Sztuki w Koninie lub na konto Santander Bank 
Polska S A 17 1090 1199 0000 0000 1900 2776 do 30.12.2022 r., tytuł przelewu „Jasełka - ANIOŁY 
2023” oraz nazwa zespołu (jednocześnie prosimy o zabranie ze sobą dowodu wpłaty). 

 
OCENA I NAGRODY 
 
W dniu Konkursu przedstawienia jasełkowe oceni powołana przez Organizatora Komisja Artystyczna, 
która kierować się będzie następującymi kryteriami: 
- interpretacja tekstu, 
- gra aktorska i kultura słowa, 
- reżyseria, 
- oprawa plastyczna, 
- oprawa muzyczna. 
 
Werdykt zostanie ogłoszony ok. 45 minut po zakończeniu ostatniej prezentacji konkursowej. 
Najwyżej ocenione przez Komisję zespoły otrzymają nagrody i wyróżnienia (finansowe i rzeczowe). 
Nagrody finansowe przelane zostaną na podane przez zespół w karcie zgłoszenia konto bankowe. 
Wszystkim zespołom zostaną wręczone dyplomy. 
 
SPRAWY ORGANIZACYJNE 

mailto:p.pachulska-wojdak@ckis.konin.pl


1. Lista zakwalifikowanych do Konkursu zespołów będzie dostępna na stronie Organizatora 
www.ckis.konin.pl od 20 grudnia 2022 r. 

2. Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny lub instytucji delegującej. 
3. Organizatorzy zapewniają uczestnikom poczęstunek. 
4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy uczestników, które mogą zostać 

zagubione, zniszczone lub skradzione podczas Konkursu. 
5. Uczestnicy wyrażają zgodę na dokumentowanie ich twórczości (rejestrację filmową i 

fotograficzną). 
6. Podpisanie wypełnionej Karty Zgłoszenia jest równoznaczne z przyjęciem zasad ustalonych w 

Regulaminie. 
7. Sprawy nieujęte w Regulaminie rozstrzyga Organizator. 
8. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. 

 
 
Szczegółowych informacji udziela: Paulina Pachulska-Wojdak 
Tel./fax 63 243 63 50 
e-mail: p.pachulska-wojdak@ckis.konin.pl 
Regulamin dostępny na www.ckis.konin.pl 
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