
 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZATOR:  

Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji,  

Dzierżązna 4, 95-001 Biała,  

tel. 42 717 84 66  

e-mail: biblioteka_dzierzazna@dzierzazna.pl 

 

CELE KONKURSU  

 Kultywowanie tradycji i zwyczajów Świąt Bożonarodzeniowych  poprzez rękodzieło ludowe  

     i artystyczne.  

 Wzmacnianie więzi rodzinnych przy wspólnym wykonywaniu pracy.  

 Zachowanie tradycji budowania szopek bożonarodzeniowych. 

 Prezentacja szopki bożonarodzeniowej jako elementu kultury chrześcijańskiej i narodowej. 

 

OPIS KONKURSU  

Zadaniem konkursowym jest wspólne przygotowanie w gronie rodzinnym Szopki Bożonarodzeniowej  

w formie przestrzennej z dowolnego materiału i dowolna techniką. Praca konkursowa musi być wykonana 

własnoręcznie przez uczestników konkursu. Niedopuszczalne jest użycie elementów  

z seryjnej produkcji. Ważne jest, aby praca konkursowa nawiązywała do symboliki Bożonarodzeniowej.  

W pracy można łączyć ze sobą różne techniki i materiały. Liczy się pomysł i inwencja twórcza.   

Wymiary Szopki nie mogą przekraczać 80x80x40 cm 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA  

  Konkurs adresowany jest do rodzin z terenu gminy Zgierz.  

  Rodzina może dostarczyć tylko jedną Szopkę Bożonarodzeniową, nie wystawianą w innych  

     konkursach. 

  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 karteczką z metryczką zawierającą: 

    -  nazwisko rodziny,  

    -  miejscowość, z której pochodzą , 

    -  numer telefonu przedstawiciela rodziny. 

  Ponadto należy dołączyć:  

    -  prawidłowo wypełnioną kartę zgłoszenia wg wzoru załączonego do regulaminu,  

    -  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych  
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       osobowych na potrzeby konkursu oraz udostępnienie prac i danych osobowych (w tym wizerunku)  

       do celów medialnych.  

  Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zniszczenie lub kradzież pracy. 

 

TERMIN SKŁADANIA PRAC 

Prace konkursowe należy dostarczyć do Gminnego Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji  

 z/s w  Dzierżąznej w godzinach pracy do dnia 7 grudnia 2021 roku do godziny 14.00. 

 

OCENA I NAGRODY 

Oceny prac oraz wyłonienia laureatów dokona Komisja powołana przez Organizatora; 

Do zadań  Komisji należeć  będzie: 

-  podjęcie ostatecznej decyzji i wybór najpiękniejszej Szopki Bożonarodzeniowej, 

- ogłoszenie wyników konkursu. 

- decyzje Jury są ostateczne i   niepodważalne. 

Złożenie pracy do konkursu oznacza akceptację warunków niniejszego regulaminu. 

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 17 grudnia 2021 (piątek) na stronie internetowej 

www.dzierzazna.pl oraz na FB Gminnego Centrum Kultury Sportu Turystyki 

i Rekreacji z/s w  Dzierżąznej.   

Prace będą sfotografowane i  udostępnione na stronie internetowej www.dzierzazna.pl oraz na FB Gminnego 

Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji z/s w Dzierżąznej.  

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. Zgłaszając swój udział w Konkursie i biorąc w nim udział uczestnik podporządkowuje się postanowieniom 

niniejszego Regulaminu Konkursu i wyraża zgodę na jego treść.  

2. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za: 

 a) zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć 

lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły 

wyższej; b) działania lub zaniechania operatorów usług telekomunikacyjnych, Internetowych  

a w szczególności niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie przez uczestników konkursów zobowiązań 

określonych w niniejszym regulaminie, spowodowane takim działaniem lub zaniechaniem. 

3. Postanowienia niniejszego Regulaminu Konkursu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu, 

 a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Komisji Konkursowej.  

4. Niniejszy regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora.  

6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania, w tym treści 

niniejszego Regulaminu 


