
 

 

 

R E G U L A M I N V KONKURSU  

SZOPEK BOŻONARODZENIOWYCH 
  

1. Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Małym Rudniku, 

 Mały Rudnik 35a, tel. 56 46 826 21 

2. Uczestnicy: udział w konkursie biorą całe rodziny z terenu Gminy Grudziądz. 

3. Cele konkursu: 

 zachowanie tradycji budowania szopek bożonarodzeniowych, 

 kształtowanie aktywnej i twórczej postawy wobec sztuki, 

  rozwijanie wrażliwości estetycznej i zdolności plastycznych uczestników konkursu, 

 zacieśnianie więzi rodzinnych poprzez wspólną pracę i kultywowanie obrzędów 

związanych z Bożym Narodzeniem. 

4. Temat konkursu: zadaniem rodziny jest wspólne wykonanie jednej przestrzennej pracy 

plastycznej – szopki bożonarodzeniowej, statycznej (bez elementów ruchomych). Zalecamy 

dobór materiałów naturalnych  np. drewno, papier, sznurek, kamień, nasiona, siano. 

Konstrukcja szopki powinna być stabilna, a wszystkie jej elementy przymocowane tak aby się 

nie przesuwały. Z tyłu szopki należy obowiązkowo umieścić metryczkę zawierającą 

następujące dane: imię i nazwisko wykonawcy , miejscowość i nr telefonu osoby dorosłej 

z rodziny. Zaleca się nie przekraczać rozmiarów szopki 80 cm na 50 cm. 

5. Kryteria oceny: komisja konkursowa powołana przez organizatora dokona oceny wg 

następujących kryteriów: wrażenie artystyczne, dobór i wykorzystanie materiału, wkład 

pracy. 

6. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 15 grudnia 2019 roku podczas Wieczoru 

Wigilijnego, który rozpocznie się o godz.1600. Tego dnia zostaną również rozdane nagrody  

za najlepsze prace: miejsca I,II i III lub wg. innego podziału, w zależności od decyzji komisji 

konkursowej. Po zakończeniu uroczystości, wszyscy wykonawcy będą mogli zabrać szopki  

do domów. 

7. Od decyzji komisji konkursowej nie przysługuje odwołanie .  

8. Organizator zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych uczestników 

wyłącznie na potrzeby konkursu, w tym do publikacji danych i wizerunku autorów. 

9. Szopkę należy dostarczyć do Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Rudniku  

do dnia 13 grudnia 2019r., do godz. 1800 Koniecznością jest  dostarczenie oświadczenia 

o przetwarzaniu danych osobowych (można wypełnić na miejscu) 

10. Dostarczenie szopki jest jednoznaczne z akceptacją powyższego Regulaminu. 

 

ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE 

ORGANIZATORZY 

 


