
 Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych 
 
 
 
 

Regulamin konkursy 
 
 
 

Organizatorzy: 
 
Wójt Gminy Stanisławów, 
 
Gminny Ośrodek Kultury w Stanisławowie. 
 
Obsługa techniczna konkursu: 
 
Koło Gospodyń Wiejskich „Goździk” w Pustelniku 
 
Cel konkursu: 
 

• Prezentacja szopki bożonarodzeniowej jako elementu kultury chrześcijańskiej i narodowej, 
 

• Pobudzenie inwencji twórczej w zakresie inscenizacji szopek z wprowadzeniem 
akcentów religijnych, 

 
• Rozwijanie wrażliwości artystycznej dzieci, młodzieży i dorosłych oraz uzdolnień 

plastycznych, 
 

• Ukształtowanie aktywnej i twórczej postawy społeczeństwa wobec sztuki oraz tradycji 
kulturowej związanej z obrzędami okresu Bożego Narodzenia. 

 
Tematyka konkursu: 
 

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie przestrzennej pracy szopki bożonarodzeniowej 

statycznej lub ruchomej. Koniecznie należy uwzględnić wyraźne elementy Bożego Narodzenia. 

Oceniane będą: nawiązanie do tradycji, architektura, figurki, kolorystyka, nowatorstwo, 

dekoracyjność i ogólne wrażenie estetyczne. 
 
Technika wykonania pracy: 
 

Każdy uczestnik (zespół uczestników) powinien dostarczyć jedną pracę przestrzenną 

wykonaną z dowolnego materiału, przy czym zaleca się wykonanie szopek z materiałów 

naturalnych: sznurków jutowych, lnu, nici, roślin, drewna itp. Ze względu na specyfikę pracy 

przy powstawaniu szopki mogą pomagać także inne osoby (rodzice, rodzeństwo). 
 
Konstrukcja szopki powinna być stabilna. Wszelkie elementy powinny być przymocowane w taki 

sposób by nie przesuwały się. Szopki ruchome winny mieć zasilanie własne (baterie). Szerokość 
i długość szopki nie powinna przekraczać 60 cm. 
 
Prace należy opatrzeć metryczką zawierającą dane: imię i nazwisko autora lub nazwę zespołu. 
 
Uczestnicy konkursu 
 
Konkurs ma charakter otwarty i adresowany jest do mieszkańców i sympatyków Gminy 
Stanisławów



Warunki przystąpienia do konkursu 
 

Szopkę należy dostarczyć dnia 19 grudnia 2021 r. (niedziela) w godzinach 9:00 – 14:00 
lub 17:00 do 19:00, 20, 21, 22 godz: 17:00 – 19:00 – do zakrystii kościoła parafialnego 
w Pustelniku (do kościelnego Pana Wiesława) 
   

Dostarczone na konkurs prace trafią na wystawę pokonkursową w kościele parafialnym 
 
w Pustelniku, która trwać będzie do 2 lutego 2021 roku i po jej zamknięciu autorzy odbiorą 
swoje prace z wystawy. 
 

Organizator zastrzega sobie możliwość publikacji prac i danych osobowych ich wykonawców. 
 

Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie przez każdego uczestnika czytelnie 

wypełnionej karty zgłoszenia stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu oraz wyrażenie 

zgody na przetwarzanie danych osobowych 
 

Karty zgłoszenia za dzieci i młodzież do lat 16 wypełnia i przekazuje organizatorowi rodzic lub 
opiekun prawny. 
 

Ocena prac 
 

Prace oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana przez organizatorów specjalnie do 
tego celu. 
 

Szopki będą oceniane według następujących kryteriów: 
 

• ogólne wrażenie artystyczne, oryginalność pomysłu;  
• opracowanie ogólne, dobór i wykorzystanie materiałów (w szczególności naturalnych);  
• wkład pracy;  
• estetyka pracy oraz trwałość konstrukcji;  
• walory plastyczne (kompozycja, kolorystyka, dodatki. 

 

Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi 06 stycznia 2022 r. o godzinie 

13
30

 w kościele parafialnym w Pustelniku. 
 
Nagrody 

 

• Jury przyzna I, II i III miejsce 

• Wszystkie osoby biorące udział w konkursie otrzymają drobny upominek  

• Jury może przyznać wyróżnienia w konkursie  

• Lista nagrodzonych osób zostanie opublikowana na fanpage Gminnego Ośrodka Kultury 

w Stanisławowie oraz na stronie https://www.stanislawow.pl/607,kultura 
 
 

Prawa autorskie 
 

Uczestnik oświadcza, że jest właścicielem dostarczonej pracy. 
 

Uczestnik przystępując do konkursu wyraża zgodę na publiczne prezentowanie wykonanej pracy 
w środkach masowego przekazu przez organizatora. 
 

Postanowienia końcowe 
 



Warunkiem udziału w konkursie jest akceptacja warunków niniejszego Regulaminu oraz 
dostarczenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego. 
 

Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Stanisławów, 
GOK w Stanisławowie, parafii Pustelnik oraz fanpage: Pustelnik - tablica ogłoszeń. 
 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie rozstrzyga Organizator. 
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie. 


