
Regulamin konkursu na

„ Najpiękniejszą Szopkę Bożonarodzeniową”

Budowanie szopek w okresie Świąt Bożego Narodzenia to bardzo piękny i stary 
zwyczaj, dużo starszy niż ozdabianie choinki.

Spółdzielnia Mieszkaniowa Krzemionki, Osiedlowy Dom Społeczny „Malwa”,  
Parafia p.w. św. Jadwigi Królowej w Ostrowcu ŚW. zapraszają do udziału w 
konkursie na „Najpiękniejszą Szopkę Bożonarodzeniową”. 

1.Celem konkursu jest kultywowanie tradycji świątecznych - tradycji 
urządzania szopek betlejemskich w okresie Świąt Bożego Narodzenia, a także 
kształtowanie i rozwijanie uzdolnień plastyczno-technicznych dzieci i 
młodzieży oraz  aranżacja twórcza czasu w rodzinie .

2.Konkurs przeznaczony jest dla  dzieci (wiek 7 – 14 lat), rodzin oraz  osób
dorosłych  z  terenu  powiatu  ostrowieckiego.  Oprócz  szopek  wykonanych
indywidualnie  do  konkursu  można  zgłosić  prace  wykonywane  przez  całe
rodziny. Na szopce powinna być zamieszczona informacja, że została wykonana
przez rodzinę.

3.Szopki muszą nawiązywać w swej treści do ewangelicznego wydarzenia, 
jakim było Boże Narodzenie .



4.Przedmiotem rywalizacji konkursowej jest wykonanie przestrzennej szopki 
betlejemskiej. Szopki muszą być wykonane ręcznie i nie mogą zawierać 
gotowych elementów, dostępnych w handlu. Szopki powinny mieć charakter 
przestrzenny (tzn. nie może to być praca narysowana na kartce papieru). 

Szopki mogą zawierać elementy ruchome.

5. Prace konkursowe należy dostarczyć do Osiedlowego Domu Społecznego 
„Malwa”  Oś. Stawki 45, 27 – 400 Ostrowiec Św. do 14 stycznia 2022 r.

6.Praca powinna zawierać metryczkę: imiona i nazwiska autorów, nazwę szkoły,
numer telefonu do kontaktu.

7.Zgłoszone do konkursu prace oceniane będą przez Komisję Konkursową, 
wybraną przez Organizatora. Komisja oceniać będzie prace w 3 kategoriach : 

- szopki wykonane przez dzieci (wiek 7 – 9 lat)

- szopki wykonane przez dzieci (wiek 10 – 14 lat)

- szopki wykonane przez dorosłych 

- szopki wykonane przez całe  rodziny.

 Oceniane będą wartości artystyczne prac, profesjonalizm wykonania, ciekawy 
pomysł.

8. Ekspozycja wszystkich konkursowych prac zorganizowana zostanie w 
Osiedlowym Domu Społecznym  „MALWA” w terminie od 15 stycznia 2022 r.
do 02 lutego 2022 r .

9.Organizator powiadomi telefonicznie laureatów o terminie wręczenia nagród

10 . Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu i 
zgodą na wykorzystanie i przetwarzanie w bazie danych konkursu informacji 
osobowych uczestnika konkursu w celach wynikających z tego Konkursu , 
zgodnie z ustawą z dn.29.081997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U.2002 
r. NR 101, poz.926 ze zm.)

11.Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.

12.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w regulaminie, jeżeli nastąpi 
taka konieczność i prawo ostatecznej interpretacji powyższego regulaminu.


