
Regulamin konkursu   

„Szopka Bożonarodzeniowa” 

                                                

ORGANIZATOR: 

Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji,  Dzierżązna 4, 95-001 Biała,  

tel. 42 717 84 66, fax. 42 717 80 18, e-mail: dzierzazna@dzierzazna.pl 

 

CELE : 
 Zachowanie tradycji budowania szopek bożonarodzeniowych 

 Pobudzanie inwencji twórczej w zakresie inscenizacji szopek z wprowadzeniem 

akcentów regionalnych 

 Przybliżenie bogatej tradycji i obrzędów ludowych charakterystycznych dla Świąt 

Bożego Narodzenia. 

 Prezentacja szopki bożonarodzeniowej jako elementu kultury chrześcijańskiej  

i narodowej. 

 

TEMATYKA KONKURSU: 
Szopka Bożonarodzeniowa w formie przestrzennej o charakterze religijnym inspirowana 

motywami regionalnymi np.: akcentami łowickimi (sztuka ludowa, stroje, architektura, 

obiekty sakralne, legendy, krajobraz itp.), zawierająca wyraźne elementy tradycji Bożego 

Narodzenia. 

 

UCZESTNICY KONKURSU: 
 Dzieci i młodzież ze szkół podstawowych z terenu gminy Zgierz 

 Prace oceniane będą w 2 kategoriach wiekowych: 

I. klasy I-III szkół podstawowych; 

II. klasy IV-VIII szkół podstawowych: 

 

WARUNKI KONKURSU: 
 Prace należy wykonać w formie przestrzennej. 

 Uczestnik winien dostarczyć jedną pracę nie wystawianą we wcześniejszych 

konkursach. 

Uwaga: W przypadku przedstawienia szopki biorącej udział w innych 

konkursach - nie będzie ona kwalifikowana do konkursu. 
 Praca winna być wykonana z dowolnego materiału plastycznego. 

 Dowolna wielkość pracy. 

 Praca samodzielnie wykonana musi posiadać tylko jednego autora. 

 Konstrukcja szopki powinna być stabilna, aby poszczególne elementy  

nie przesuwały się, należy przymocować je do podłoża lub połączyć w inny sposób. 

Podłoże szopki powinno być sztywne 

 Pracę należy opatrzyć przymocowaną w widocznym miejscu kartką - metryczką 

zawierającą dane: nazwisko, imię, wiek, adres autora + numer telefonu, szkołę, imię  

i nazwisko opiekuna plastycznego 

 Ponadto należy załączyć: 

 oświadczenie autora, że nadesłana praca jest dziełem własnym; 

 oświadczenie autora, że zgadza się z treścią niniejszego regulaminu; 

 oświadczenie autora, że wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich 
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danych osobowych wyłącznie na potrzeby konkursu.  

 Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do bezpłatnego reprodukowania prac 

konkursowych we wszystkich publikacjach, prezentacjach oraz w ramach programów 

telewizyjnych. 

 Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zniszczenie lub kradzież pracy. 
 

Uwaga: Prace, w których zostaną zastosowane elementy  

z seryjnej produkcji np.: pocztówki, gotowe szopki, figurki itp. nie będą 

kwalifikowane do konkursu !!! 
 

 

TERMINY I MIEJSCA: 

Prace należy składać do 5 grudnia 2019 roku do godz. 15.30  

w siedzibie Organizatora: Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji, 

Dzierżązna 4 ,95-001 Biała. 
Prace konkursowe będą eksponowane na wystawie w siedzibie Organizatora. 

 

OCENA I NAGRODY: 

 Prace oceniać będzie komisja powołana przez Organizatora 

 Szopki będą oceniane według następujących kryteriów:  

  - ogólne wrażenie artystyczne; 

  - koncepcja architektoniczna; 

            - walory plastyczne (kompozycja, kolorystyka); 

 - dobór i wykorzystanie materiałów; 

 - wkład pracy. 

 Komisja konkursowa może również wytypować do nagrody prace nie odpowiadające 

w/w warunkom, lecz odznaczające się innymi wysoko ocenionymi walorami. 

 Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i niepodważalne. 

 Za udział w konkursie zostaną przyznane dyplomy. 

 Nagrody otrzymują autorzy najlepszych prac w poszczególnych  kategoriach 

wiekowych. 

 Organizator zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród. 

 Złożenie pracy do konkursu oznacza akceptację warunków niniejszego regulaminu. 

 Odbiór nagród odbędzie się 13 grudnia 2019 r. podczas Warsztatów 

Bożonarodzeniowych, które stanowią nagrodę dla uczestników konkursu. Laureaci 

wraz z opiekunami zobowiązani są do przejazdu na koszt własny. 

 Nagrody nie odebrane podczas Warsztatów Bożonarodzeniowych należy odebrać  

do 20 grudnia 2019 r. w siedzibie organizatora do godziny 15.30. Po upływie 

powyższego terminu nie ma możliwości odbioru nagród. 

 Prace zostaną wystawione w siedzibie Organizatora konkursu i będzie je można 

oglądać 14 grudnia 2019 roku. 

 Lista nagrodzonych osób będzie dostępna w siedzibie Organizatora 

Uwaga:  

Sprawy nie objęte regulaminem rozstrzyga Organizator konkursu. 
 

INFORMACJE: 

Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela Wioletta Olczak-Hut – pracownik 

Gminnego Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dzierżąznej tel. 42 717 84 66.  
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