
Regulamin konkursu na najpiękniejszą Szopkę Bożonarodzeniową 
 

Organizator: 

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wielgomłynach. 

Patronat honorowy nad konkursem objęła Wójt Gminy Wielgomłyny, Pani Bogumiła Dyktyńska. 

 

Cele: 

 Zachowanie tradycji budowania szopek bożonarodzeniowych;  

 Pobudzenie inwencji twórczej w zakresie inscenizacji szopek z wprowadzeniem akcentów regionalnych; 

 Prezentacja szopki bożonarodzeniowej jako elementu kultury chrześcijańskiej i narodowej; 

 Rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci i młodzieży, a także dorosłych oraz uzdolnień plastycznych; 

 Ukształtowanie aktywnej i twórczej postawy społeczeństwa wobec sztuki oraz tradycji kulturowej związanej z 

obrzędami okresu Bożego Narodzenia; 

 Popularyzacja twórczości utalentowanych uczniów wraz z  efektami pracy nauczycieli oraz rodzin; 

 Kształcenie umiejętności posługiwania się środkami komunikacji niewerbalnej. 

 

Zasięg: 

Gmina Wielgomłyny 

 

Tematyka konkursu: 

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie przestrzennej pracy plastycznej – szopki bożonarodzeniowej statycznej lub 

ruchomej. Koniecznie należy uwzględnić wyraźne elementy tradycji Bożego Narodzenia.  

 

Warunki konkursu: 

Konkurs  skierowany   jest  do  uczniów  szkół   podstawowych,  gimnazjum oraz osób  

dorosłych, mieszkańców Gminy Wielgomłyny. 

 

Kategorie wiekowe: 

I. uczniowie szkół podstawowych – prace indywidualne 

II. uczniowie szkół ponad podstawowych – prace indywidualne 

III. dorośli – prace indywidualne 

IV.  prace rodzinne 

 

Zasady uczestnictwa: 

 Każdy uczestnik powinien dostarczyć jedną pracę przestrzenną wykonaną  

z dowolnego tworzywa.  

 Konstrukcja szopki powinna być stabilna. Wszelkie elementy powinny być przymocowane w taki sposób, 

by się nie przesuwały. Pracę należy opatrzyć metryczką zawierającą dane: imię i nazwisko autora, 

kategorię wiekową i miejscowość. 

 Szopka powinna mieć maksymalne wymiary 50cm x 60cm. 

 Szopki należy dostarczyć do Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Wielgomłynach. Do  pracy  należy  

dołączyć wypełnioną  kartę  zgłoszenia. 

       Gotowy formularz karty zgłoszeniowej znajduje się na stronie internetowej:   

www.wielgomlyny.pl 

Zgłoszenie musi zawierać następujące dane: 

Imię, nazwisko, wiek i klasę, adres zamieszkania, adres do korespondencji, numer telefonu, miejsce nauki,  

informacje na temat szopki: wymiary (podstawa, wysokość), materiały użyte do budowy szopki, w przypadku 

dzieci podpis rodzica – jako osoby zgłaszającej. 

 

Dodatkowe informacje: 

http://www.wielgomlyny.pl/


 W przypadku konieczności podłączenia szopki do sieci elektrycznej należy zaznaczyć to w  zgłoszeniu  oraz 

dołączyć oświadczenie uczestnika (konstruktora) lub opiekuna o pełnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo 

szopki. 

 Szopkę należy dostarczyć do 06.12.2019r. (piątek) do GOKiS w Wielgomłynach. 

 Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 18.12.2019r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w 

Wielgomłynach podczas imprezy: Gminne Spotkanie Opłatkowe 2019. 

 W przypadku dużej liczby zgłoszeń organizator nie będzie prezentował wszystkich dostarczonych prac. 

 Pisemne  zgłoszenie  jest  równoznaczne  z wyrażeniem  zgody  przez  uczestników  na przetwarzanie danych 

osobowych wyłącznie do celów konkursu (w tym publikacji prasowej). Zgłoszenie osoby, która nie ukończyła lat 

18 musi być podpisane przez jej opiekuna (rodzica lub nauczyciela). 

 Zgłaszający pracę oświadcza, że jest ona jego autorskim dziełem. 

 Zgłoszenie udziału w konkursie oznacza również pełną i nieodwołalną akceptację warunków niniejszego 

regulaminu. 

 Prace odbierać będzie można od dnia 13 stycznia 2020r. do 20 stycznia 2020r. 

 Prace nieodebrane,  po 21 stycznia 2020r.  przejdą na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Wielgomłynach 

i zostaną zniszczone. 

 Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska i informacji o laureatach 

konkursu oraz umieszczenie tych informacji w materiałach reklamowych organizatora oraz w mediach i internecie. 

 Udział w konkursie jest równoznaczny z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu oraz na podstawie art. 81 

ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 880, 1089, z 

2018 r. poz. 650), dobrowolnym wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku, głosu, wypowiedzi 

oraz utworów audiowizualnych (w tym nagrań, fotografii, itp.) bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania 

w działaniach medialnych prowadzonych przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu Gminy Wielgomłyny i Urząd 

Gminy Wielgomłyny. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalenie, obróbkę i powielanie zdjęć oraz nagrań za 

pośrednictwem dowolnego medium w dowolnym celu. Powyższa zgoda nie jest ograniczona czasowo ani 

terytorialnie.  

 Wszystkie kwestie, których nie obejmuje regulamin, ustala Organizator.  

 Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie. 

 

Kryteria oceny i nagrody: 

 Prace oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wielgomłynach. 

 Szopki będą oceniane według następujących kryteriów:  

 ogólne wrażenie artystyczne, oryginalność pomysłu; 

 opracowanie ogólne, dobór i wykorzystanie materiałów (w szczególności naturalnych);  

 motywy regionalne; 

 wkład pracy; 

 estetyka pracy oraz trwałość konstrukcji;  

 walory plastyczne (kompozycja, kolorystyka, dodatki); 

 oryginalność pomysłu. 

 Komisja Konkursowa oceni szopki w czterech ww. kategoriach wiekowych. W każdej z nich zostaną nagrodzeni 

trzej wykonawcy najpiękniejszych szopek. 

 Organizator zastrzega prawo do innego podziału nagród, w tym do nie przyznawania nagród w danej kategorii lub 

przyznania nagród/wyróżnień dodatkowych. Fundatorem nagród jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w 

Wielgomłynach. 

 Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie ani nie będzie prowadzona na ten temat żadna 

korespondencja. 

 

Uwagi końcowe: 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie.  

Organizatorzy   zastrzegają  sobie  prawo  do  utrwalenia  przebiegu  konkursu  na  zdjęciach fotograficznych w celu 

późniejszej publikacji. 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału 


