
R E G U L A M I N                                                                                                                                  

    2. Przeglądu Przedstawień Bożonarodzeniowych 

"Międzyszkolne Jasełkowanie" 

 
I. Organizator: Miejskie Centrum Kulturalne, ul. Piłsudskiego 22,  tel. 788847265. 

II. Miejsce i termin: 

Kino Nawojka ul. Mickiewicza 22. 

Przegląd odbędzie się w dniu 8  stycznia 2019 r. o godzinie 10:00.   

Informacje dotyczące godziny prezentacji można uzyskać w dniu 5 stycznia 2019 r.                  

na stronie www.mck-lipno.pl. 

III. Cele przeglądu: 

-pielęgnowanie tradycyjnych form obrzędowości okresu Świąt Bożego Narodzenia                        

i Nowego Roku - popularyzacja zwyczajów i obrzędów ludowych w środowisku dzieci                 

i młodzieży szkolnej; 

- aktywizacja różnych społeczności do działalności na rzecz kultywowania i popularyzacji 

tradycji ludowych; 

- przegląd współczesnych (nowatorskich) form pielęgnowania tradycji 

bożonarodzeniowych, poprzez wybór niekonwencjonalnych treści i form teatralnych; 

- konfrontacja dorobku artystycznego uczestniczących zespołów i grup obrzędowych; 

- wymiana doświadczeń - kształtowanie zasad współzawodnictwa. 

IV. Warunki uczestnictwa: 

1. Przegląd o zasięgu miejskim dedykowany jest uczniom szkół podstawowych                       

i gimnazjów. 

2. Przegląd nie ma charakteru konkursowego. 

3. W przeglądzie może wziąć udział każdy zespół amatorski, który zaakceptuje 

regulamin             i prześle kartę uczestnictwa na adres Organizatora do dnia 20 grudnia 

2018 r. 

4. Repertuar prezentowany podczas Przeglądu musi być zgodny ze zgłoszeniem. 

5. Koszty przejazdu zespołów pokrywa instytucja patronująca bądź delegująca na 

Przegląd. Każdy zespół powinien mieć odpowiednią liczbę opiekunów, gwarantującą jego 

bezpieczeństwo. 

V. Warunki techniczne: Organizator zapewnia: - scenę,- nagłośnienie widowisk: (czytnik 

CD, 3 mikrofony  bezprzewodowe), stoły, krzesła. Organizator nie przewiduje 

wcześniejszych prób na scenie kina Nawojka. 

VI. Warunki prezentacji: - czas prezentacji nie może przekraczać 20 minut; czas na montaż  

i demontaż widowiska nie może przekraczać w sumie 10 minut. 

 

          ZA P R A S Z A M Y  :) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Karta zgłoszeniowa do Przeglądu Przedstawień Bożonarodzeniowych 

 

"Międzyszkolne Jasełkowanie" 2018 

 
 

nazwa szkoły /placówki zgłaszającej 

…............................................................................................................................................... 

nazwa grupy teatralnej 

…............................................................................................................................................... 

tytuł spektaklu 

…................................................................................................................................................ 

autor scenariusza 

…................................................................................................................................................ 

reżyseria 

…................................................................................................................................................ 

czas trwania spektaklu 

…................................................................................................................................................ 

imię i nazwisko opiekuna/ instruktora 

…................................................................................................................................................ 

telefon kontaktowy 

…................................................................................................................................................ 

potrzeby techniczne (należy potwierdzić z organizatorem) 

................................................................................................................................................ 

ilość wykonawców i 

aktorów ......................................................................................................................................

.......... 

 

 

 

 

 

…..................................................................................... 

miejsce i data, podpis zgłaszającego / pieczęć placówki   


