
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
ORGANIZATOR 

 Międzyszkolny Ludowy Zespół  Pieśni i Tańca „Krakowiak”  
 

IDEA 
Pragniemy, by Przegląd przyczynił się do  kultywowania dawnych zwyczajów a także 

obrzędów związanych z okresem Bożego Narodzenia. Chcemy, ażeby wydarzenie było 
nośnikiem wartości zakorzenionych w tradycji, przekazując tym samym młodemu pokoleniu i 
środowiskom artystycznym treści składające się na dziedzictwo kulturowe naszej małej 
ojczyzny.  

 
 
Aldona Skoczek  
Dyrektor Międzyszkolnego  
Ludowego Zespołu Pieśni  
i Tańca „Krakowiak”  

 
CELE 

 kultywowanie i krzewienie ludowych zwyczajów a także obrzędów związanych  
z okresem Bożego Narodzenia  

 ochrona dziedzictwa kulturowego i regionalnych tradycji 

 budowane szacunku i uznania dla kultury regionalnej 

 zdobywanie wiedzy na temat obrzędów i zwyczajów na przykładzie prezentacji 
scenicznych 

 ukazanie i docenienie wartości tradycji  

 nabywanie umiejętności świadomego promowania miejsca swojego pochodzenia  

 aktywizacja i integracja środowisk działających na rzecz krzewienia lokalnej tradycji 

 budowanie i wzmacnianie więzi międzypokoleniowych 

 integracja środowisk artystycznych. 
 

UCZESTNICY 
 Grupy folklorystyczne, koła zainteresowań, koła gospodyń, zespoły oraz miłośnicy 

sztuki ludowej działający przy szkołach, placówkach oświatowych i ośrodkach kultury, 
prezentujące obrzędy a także zwyczaje związane okresem Bożego Narodzenia 

 Organizator do udziału w Przeglądzie równie chętnie zaprasza  autentyczne grupy 
artystyczne, występujące w tradycyjnym składzie osobowym jak również nowo 
powstające formacje.  
 

 Wydarzenie nie ma formy konkursowej. Występom będzie się jednak przyglądać 
grono ekspertów, które szczególną uwagę zwróci na:  
 

 twórczą adaptację widowiska 

 jak najszersze wykorzystanie tradycji 

 staranność i technikę wykonania 

 ogólne wrażenie artystyczne. 
 

 W trakcie Przeglądu możliwa będzie konsultacja merytoryczna z ekspertami. 
  Przegląd otworzy wykład inauguracyjny etnografa. 

 
INFORMACJE ORGANIZACYJNE 
Data: 
 05.01.2019 r. 
 



 
Godzina: 
10.00 
 
Miejsce:  
ul. Bujaka 15,  siedziba MLZPiT „Krakowiak” (budynek Szkoły Podstawowej nr 149  
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego). 
 

 Zgłoszenia wypełnione wyłącznie elektronicznie za pomocą formularza dostępnego 
na stronie www.krakowiak.edu.pl/zgloszenie należy przesłać do dnia 14.12.2018 r.  

 Harmonogram występów będzie umieszczony na stronie internetowej Zespołu  
do dnia 20.12.2018 r. Po ukazaniu się harmonogramu nie ma możliwości zmiany 
godziny występu. 

 Po terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane. 
 

REPERTUAR 
 Przedmiotem Przeglądu są widowiska w formie opracowanej/przystosowanej  

na scenę. 
 

  Do Przeglądu zapraszamy tych wszystkich, którzy za pośrednictwem przedstawienia 
(czyli formy udramatyzowanej) będą mogli zaprezentować dawne zwyczaje 

i obrzędy związane z okresem Bożego Narodzenia.  
Prezentacje winny posiadać swoistą dramatyczną dynamikę (dialogiczność, elementy 
działania itp.), która będzie budować akcję. 

 
 Uczestnicy będą mogli wystąpić w następujących kategoriach*: 

 
A) Widowisko jasełkowe (teatralne przedstawienie tematu Bożego Narodzenia) 
B) Widowisko kolędnicze prezentujące tradycyjne „chodzenie po kolędzie” 

 czyli obrzędową formę składania życzeń noworocznych (np. Herody, Z szopką,  
Z konikiem, Z Kozą, Z Turoniem, Droby, Szczodroki, Pasterze itp.). 
 

* Mile widziane będzie użycie w prezentacji charakterystycznych dla danego regionu 
tradycyjnych kostiumów, rekwizytów, gestów, zachowań, a w szczególności tekstów 
[w tym dawnych i mało znanych kolęd, pastorałek, okolędowań (kolęd życzących)]. 

 
 Do Przeglądu należy przygotować jedną prezentację.  
 Prezentacja nie może przekraczać 15 minut. W przypadku dłuższego programu 

prosimy o przygotowanie tylko jego wybranej części tak, by nie złamać 
regulaminowego czasu. 

 Występującym może towarzyszyć kapela, akompaniator lub podkład muzyczny  
(płyta CD bądź nośnik USB). Nie można korzystać z nagrań z playbacku. 

 Repertuar umieszczony na formularzu zgłoszeniowym nie podlega zmianie. 
 

 Uczestnicy Przeglądu otrzymają dyplomy i upominki pamiątkowe. 
 

SPRAWY ORGANIZACYJNE 
 Podczas trwania Przeglądu niepełnoletni uczestnicy przebywają pod opieką swoich 

instruktorów i opiekunów. 
 Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione podczas Przeglądu. 
 Ubezpieczenie uczestnika Przeglądu pozostaje w jego gestii. 
 Ze  względów organizacyjnych obowiązuje ograniczona ilość występujących.  

 



 
 zakwalifikowaniu do Przeglądu będzie decydować kolejność nadesłanych zgłoszeń.  

 
ROZPORZĄDZENIA PRAWNE 

 Wzięcie udziału w Przeglądzie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody uczestnika  
i jego opiekuna prawnego na:  
a) przetwarzanie i publikowanie przez organizatora Przeglądu danych osobowych 

uczestnika zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm. ) dla potrzeb związanych  
z realizacją Konkursu; 

b) nieodpłatne utrwalenie i publikację wizerunku w materiałach informacyjnych  
i promocyjnych Organizatora (strona internetowa Organizatora, portale 
społecznościowe typu Facebook, publikacje tematyczne itp.) zgodnie z zapisami 
Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku 
z późn. zm. 

 Organizator zastrzega sobie prawo do dokumentowania oraz wykorzystywania 
prezentacji poszczególnych uczestników Przeglądu bez wypłacania honorariów.  

 Zgłoszenie uczestnictwa do Przeglądu oznacza akceptację jego warunków wyrażonych 
w niniejszym Regulaminie.  
 

 
Dodatkowe informacje: 
Międzyszkolny Ludowy Zespół Pieśni i Tańca „Krakowiak”  
30-611 Kraków, ul. Bujaka 15 
Tel./fax.: 012 654-42-68 
promocja.krakowiak@interia.pl 
www.krakowiak.edu.pl 
 

 
 


