
REGULAMIN 
Gminnego   Konkursu 

Rodzinna  Szopka Bożonarodzeniowa 

Organizatorzy:  Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Wilczynie 

                            Parafia pw. św. Urszuli w Wilczynie 

                            Gminny Ośrodek Kultury im.  Antoniego Szulczyńskiego  w Wilczynie 

I. Cele konkursu  

-propagowanie tradycji robienia szopek,  

-prezentacja szopki bożonarodzeniowej jako elementu kultury chrześcijańskiej i 
narodowej,  

-kształtowanie aktywnej i twórczej postawy wobec sztuki oraz tradycji, 

-propagowanie wspólnej pracy rodzinnej i wartości związanych z Bożym Narodzeniem. 

II. Uczestnicy  

W konkursie  mogą wziąć udział dzieci  z przedszkoli  oraz klas I-III  w Gminie Wilczyn. 
Zachęcamy do wspólnej rodzinnej pracy i wyeksponowania szopki w  Święta  Bożego 
Narodzenia w godnym miejscu w domu. 

III. Tematyka konkursu  

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie przestrzennej pracy plastyczno – 
technicznej (szopki bożonarodzeniowej). 

IV. Zasady konkursu  

1. Każde dziecko może zaprezentować tylko jedną szopkę, która wcześniej nie brała 
udziału w żadnym konkursie. 

2. Zdjęcie szopki wraz z danymi wykonawców należy przesłać na adres e-mail:  

bwatkaw@interia.pl 

3. Szopka może być wykonana z dowolnego materiału oraz dowolną techniką plastyczną. 
Wszystkie  

elementy szopki /figurki, ozdoby/ powinny być wykonane ręcznie.  W szopce obowiązkowe 
są figurki Świętej Rodziny  (Jezus, Maryja , Józef). 

V. Kryteria oceny prac  

 Pracę oceniać będzie powołana przez Organizatorów Komisja Konkursowa.  

 Szopki będą oceniane według następujących kryteriów:  



-pomysłowość i oryginalność wykonania szopki,  

-ogólne wrażenie artystyczne,  

-dobór materiałów, estetyka oraz wkład pracy.  

VI. Nagrody 

Dla zwycięzców przewidziane są nagrody książkowe. 

VII. Przebieg konkursu  

1. Oceniane będzie zdjęcie wykonanej szopki.  

W opisie zdjęcia należy podać imię i nazwisko . Pozostałe dane teleadresowe ( imię                                 
i nazwisko wykonawcy, klasę, szkołę i   telefon) należy przesłać do dnia 30 grudnia 2021 r. 
na adres                  e-mail :  

bwatkaw@interia.pl 

Wysłanie pracy jest równoznaczne ze zgodą na umieszczenie jej na stronie internetowej. 

2. Informacja o nagrodzonych szopkach zostanie opublikowana na stronie internetowej  

Gminnego Ośrodka Kultury w Wilczynie 6 stycznia 2022 r. 

3. Nagrodzone i wyróżnione szopki będą prezentowane na stronie internetowej GOK w 
Wilczynie, parafii i szkoły. 

VIII. Postanowienia końcowe  

Decyzja komisji jest nieodwołalna. 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian organizacyjnych.          

Informacje można uzyskać pod numerami: 

508 790 688 (Ks. M. Orlikowski) 

 663 747385 ( B. Wojtasik) 
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