Przegląd grup kolędniczych realizowany jest w ramach projektu „Czas na tradycję – działania kulturowe i etnograficzne w gminie
Dąbrówno” współfinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
oraz Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego

KOLEJNOŚĆ WYSTĘPÓW GRUP KOLĘDNICZYCH
W DNIU 16.12.2017 r.
Zgodnie z § 3, pkt. 10 Regulaminu, organizator podaje do wiadomości kolejność występów
zgłoszonych grup. Podana w poniższej tabeli godzina występu może ulec niewielkim zmianom
(maksymalnie 5 minut) ze względów organizacyjnych.

L.p.
1
2
3
4
5
6

NAZWA GRUPY
KLUB MALUCHA „KUKU RYKU” - DĄBRÓWNO
„KOLĘDNICY ZE SZKOLNEJ ULICY” - ELGNOWO
GRUPA „TU I TERAZ” - DĄBRÓWNO
GRUPA KOLĘDNICZA – PSP DĄBRÓWNO
GRUPA KOLĘDNICZA – PSP MARWAŁD
GRUPA KOLĘDNICZA P.BACA - DĄBRÓWNO

GODZINA WYSTĘPU
16:10
16:25
16:40
16:55
17:10
17:25

Przed występem zgłoszone grupy udają się do biblioteki na I piętrze, gdzie w czytelni zostawiają
okrycia wierzchnie, przebierają się i przygotowują się do występu (organizator nie odpowiada za
zaginione rzeczy wartościowe). Kierownik/opiekun grupy zgłasza organizatorowi przybycie
grupy na występ oraz ustala ewentualne sprawy techniczne. Do występu dana grupa wchodzi po
zapowiedzi głównym wejściem do dużej sali w GCKB zgodnie z własnym scenariuszem. Część
artystyczna powinna trwać nie dłużej niż 10 minut, maksymalnie może zostać przedłużona o dwie
minuty, wówczas za każdą minutę grupa otrzymuje punkt mniej do ogólnej oceny zgodnie z kartą
oceny. Po upływie 12 minut występ zostaje przerwany i przygotowuje się do występu kolejna
grupa.

Po zakończeniu występu każda grupa proszona jest o pozostanie przez chwilę na scenie celem
wykonania pamiątkowego zdjęcia, następnie opuszcza salę głównym wyjściem i udaje się do
biblioteki (nie przechodzimy na widownię bezpośrednio ze sceny). Ma to zapewnić sprawny
przebieg przeglądu i nie powodować zamieszania wśród widowni. Jeżeli jest możliwość
(wystarczająca ilość wolnych miejsc) można obejrzeć kolejne występy. Na salę wchodzimy
wówczas i wychodzimy wyłącznie bocznymi wejściami. Kierownik/opiekun grupy może oglądać
wszystkie występy.
Prosimy o zaopatrzenie się w zimne napoje we własnym zakresie.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się po prezentacji filmu - czyli ok.
godziny 18:20.
Nagrody odbierają na scenie tylko kierownicy/opiekunowie grup z uwagi na ograniczoną ilość
miejsca na scenie. Każda grupa po zakończeniu wszystkich uroczystości będzie mogła wykonać
pamiątkowe zdjęcia. W przypadku najmłodszych aktorów zwracamy się z prośbą do rodziców o
sprawowanie opieki nad swoimi pociechami.

Najmłodsi z uwagi na wrodzoną niecierpliwość mogą opuścić przegląd przed jego zakończeniem
tylko i wyłącznie ze swoim opiekunem prawnym. Celem uatrakcyjnienia pobytu najmłodszym
aktorom otwarty będzie w tym czasie pokój zabaw w bibliotece na piętrze, lecz opiekę nad
dzieckiem również sprawują tylko i wyłącznie opiekunowie prawni, lub upoważnione osoby
dorosłe. W tym dniu pracownicy GCKB nie będą sprawowali opieki nad dziećmi.

