
Budowanie szopek w okresie Świąt Bożego Narodzenia to bardzo piękny i stary zwyczaj, 

dużo starszy niż ozdabiane choinki. Poprzez ten konkurs chcemy, aby zwyczaj wykonywania 

szopek był nadal żywy w kolejnych pokoleniach. 

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.  

TEMAT KONKURSU: 
 Bożonarodzeniowa Szopka – „Mizerna cicha, stajenka licha…” 

REGULAMIN KONKURSU 

Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Białym Kościele 

2. Celem konkursu jest:  

 propagowanie pięknej tradycji szopkarstwa polskiego i kultywowanie obrzędowości 

Świąt Bożego Narodzenia.  

 zachowanie tradycji budowania Szopek Bożonarodzeniowych  

 pobudzenie inwencji twórczej w zakresie inscenizacji szopek z wprowadzeniem 

akcentów regionalnych 

 rozwijanie wrażliwości estetycznej i uzdolnień plastycznych wśród dzieci, młodzieży 

oraz dorosłych 

 ukształtowanie aktywnej i twórczej postawy społeczeństwa wobec sztuki oraz tradycji 

kulturowej związanej z obrzędami okresu Świąt Bożego Narodzenia 

3. Tematyka konkursu: 

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie przestrzennej pracy plastycznej – Szopki 

Bożonarodzeniowej stałej lub ruchomej, koniecznie z uwzględnieniem wyraźnych 

elementów tradycji Bożego Narodzenia.  

Warunki konkursu 

1.W konkursie mogą wziąć udział mieszkańcy Gminy Wielka Wieś, dzieci oraz dorośli. 

Jednak prace konkursowe mają być wyłącznie pracami indywidualnymi. 

2. Prace oceniane będą w 3 kategoriach: 

I – prace ze szkół podstawowych 

II – prace  ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 

III – prace wykonane przez osoby dorosłe 

3. Pracę należy opatrzyć metryczką zawierającą dane: imię i nazwisko, telefon 

kontaktowy oraz miejscowość zamieszkania – w przypadku osób dorosłych; w 

pozostałych przypadkach-nazwę szkoły,  imię i nazwisko, telefon konatktowy. 

4. Maksymalna wielkość pracy 50 cm x 80 cm 



 Szopkę należy dostarczyć  do 12.12.2016r. do siedziby Gminnego Ośrodka Kultury 

 i Sportu w Białym Kościele. 

 Laureaci konkursu otrzymają nagrody  rzeczowe ufundowane przez Organizatora. 

 Ogłoszenie wyników nastąpi przed Świętami Bożego Narodzenia, a wręczenie nagród 

odbędzie się w styczniu 2017, podczas planowanej imprezy  przy Urzędzie Gminy 

Wielka Wieś pl. Wspólnoty 1. 

 Ocena i nagrody 

1. Prace oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana przez organizatora. 

2. 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 

 walory plastyczne (kompozycja, kolorystyka, dodatki) 

3. Zabronione jest wykorzystywanie gotowych lub wykonanych w technice 

komputerowej elementów. 

4. Komisja Konkursowa oceni szopki w trzech ww. kategoriach,  

w każdej z nich zostaną przyznane trzy miejsca. 

Wyniki konkursu zawierające imiona i nazwiska uczestników, których prace zostały 

nagrodzone podane będą do publicznej wiadomości na stronie internetowej Gminy Wielka 

Wieś i GOKiS. 

5. Udział w Konkursie jest jednocześnie zgodą na przetwarzanie danych 

osobowych w celach konkursowych. 

6. Udział w Konkursie jest jednocześnie zgodą na tworzenie reprodukcji dla 

celów promocyjnych i archiwalnych. 

 

 
 


