
 

 

 

 

 

 

 

 

1. Celem przeglądu jest popularyzacja tradycji świąt Bożego Narodzenia w formie 

widowiska jasełkowego lub przedstawienia kolędniczego. 
 

2. Organizatorzy zapraszają dzieci i młodzież z lęborskich przedszkoli, szkół 

podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, ośrodków kultury                                 

i stowarzyszeń. 
 

3. Szkołę, instytucję lub stowarzyszenie może reprezentować tylko jeden zespół. 
 

4. Warunkiem uczestnictwa jest przygotowanie widowiska w konwencji żywego planu, 

którego czas trwania nie przekroczy 15 minut. Przekroczenie czasu spowoduje 

przerwanie przedstawienia. 
 

5. Przegląd ma charakter konkursu. Jury powołane przez organizatorów przyznaje 

Grand Prix przeglądu oraz nagrody w kategoriach: 

 przedszkola 

 szkoły podstawowe 

 gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne 

 inne: grupy działające przy kościołach, domach kultury, stowarzyszeniach, 

grupy kolędnicze. 
 

6. Uczestnicy otrzymują dyplomy i upominki ufundowane przez organizatorów                          

i sponsorów. 

7. Szczegółowy program (kolejność występów) zostanie ustalony na spotkaniu 

opiekunów grup – 16 stycznia 2018r. o godz. 13:30 w LCK Fregata.  

8. Uwagi końcowe: 

 przegląd odbędzie się 19 stycznia 2018 roku w Lęborskim Centrum Kultury 

„Fregata”, ul. Gdańska 12-13,  początek przeglądu godz. 9:00, 

 spotkanie opiekunów  odbędzie się dnia 16 stycznia 2018 roku o godz. 13:30                    

w Lęborskim Centrum Kultury „Fregata”. 

 zgłoszenia należy przesyłać do  21 grudnia 2017 roku na adres: Młodzieżowy 

Dom  Kultury,  ul. Różyckiego 2, 84-300 Lębork lub e-mailowo: mdklebork@wp.eu 

 tel. kontaktowy: 59 8 621-645 (MDK), 503-065-017 (R. Szczupaczyńska).  
 

 

 



Organizatorzy 

Lęborskie Stowarzyszenie 

św. Jakuba Apostoła                       

w Lęborku 

 

Parafia św. Jakuba Apostoła                        

w Lęborku 
 

 

Młodzieżowy Dom Kultury 

w Lęborku 
 

 

 

Lęborskie Centrum 
Kultury „Fregata” 

 

Nadleśnictwo Lębork 

 

 
 

 

Patronat honorowy 

 
Starosta Powiatu Lęborskiego 

 
 
 

 

Burmistrz Miasta Lęborka 

 

 

9. Patronat medialny: 

 Dziennik Bałtycki, 

 TV lokalna. 

 

 

 

 

 



KARTA ZGŁOSZENIA 

 

XIV  MIEJSKI  PRZEGLĄD  JASEŁEK –  LĘBORK 2018 

 

1. Nazwa zespołu – szkoła, adres, telefon 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

2. Tytuł i autor przedstawienia  

…………………………………………………………………………………… 

3. Reżyser 

…………………………………………………………………………………… 

4. Oprawa muzyczna 

…………………………………………………………………………………… 

5. Czas trwania przedstawienia (do 15 minut)    

.………………………………… 

6. Ilość członków zespołu 

……………………………………………………….. 

7. Warunki techniczne potrzebne zespołowi do realizacji przedstawienia  

    (np. ilość mikrofonów) ……………………………………………………... 

    …………………………………………………………………………………. 

8. Imię i nazwisko opiekuna (ów) zespołu: …………………………….. 

……………....……………………………………………………………………. 

9. Telefon kontaktowy do opiekuna: ………………………………………… 

 

………………………………….    ……………………………… 

     podpis opiekuna                pieczęć szkoły/placówki 


