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Regulamin Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych 2012
I. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Wydminach.
2. Cele konkursu:
 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 oraz uzdolnień plastycznych dzieci i młodzieży,
a także dorosłych,
 kształtowanie aktywnej i twórczej poistawy społeczeństwa wobec sztuki oraz tradycji
kulturowej związanej z obrzędami okresu Bożego Narodzenia,
 popularyzacja twórczości utalentowanych uczniów i efektów pracy nauczycieli.
3. Tematyka konkursu.
Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie przestrzennej pracy plastycznej – szopki
bożonarodzeniowej. Koniecznie należy uwzględnić wyraźne elementy tradycji Bożego
Narodzenia. Oceniane będą: nawiązanie do tradycji, architektura, figurki, kolorystyka,
nowatorstwo, dekoracyjność i ogólne wrażenie estetyczne.
II. Warunki konkursu
1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie, uczestnicy pozalekcyjnych i pozaszkolnych
form edukacji oraz dorośli.
2. Prace oceniane będą w 3 kategoriach wiekowych:
 uczniowie szkół podstawowych,
 uczniowie szkół ponadpodstawowych,
 dorośli
3. Zgłoszenia uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych dokonuje dyrektor szkoły.
4. Każdy uczestnik (zespół uczestników) powinien dostarczyć jedną pracę przestrzenną
wykonaną z dowolnego tworzywa, przy czym zaleca się wykonanie szopek z materiałów
naturalnych: drewna, sznurków jutowych, słomy, lnu, roślin, itp. Ze względu na specyfikę
pracy, przy tworzeniu szopki mogą pomagać inne osoby (rodzice, rodzeństwo, nauczyciele,
znajomi, itp.).
5. Konstrukcja szopki powinna być stabilna. Wszelkie elementy powinny być przymocowane
w taki sposób, by nie przesuwały się. Pracę należy opatrzyć metryczką (najlepiej w miejscu
niewidocznym, np. na spodzie) zawierającą dane: imię i nazwisko lub nazwę grupy,
kategorię wiekową i miejscowość.
6. Pisemne zgłoszenie szopki na formularzu zgłoszenia należy przesłać na adres:
Gminny Ośrodek Kultury w Wydminach, ul. 40-lecia PRL 4, 11-510 Wydminy,
lub adres mailowy: gok@gokwydminy.net
w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada 2012 roku.
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Zgłoszenie musi zawierać następujące dane: imię i nazwisko lub nazwę grupy autora
szopki, adres, numer telefonu, kategorię wiekową, nazwę szkoły lub instytucji, nazwisko
opiekuna pracy, informacje na temat szopki (wymiary, użyte materiały).
7. 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.
8. Szopkę należy dostarczyć do Gminnego Ośrodka Kultury w Wydminach w terminie
do 08 grudnia 2012r. (sobota) do godz. 18.00.
9. Otwarcie wystawy szopek, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się
15 grudnia 2012r. (sobota) podczas Kiermaszu Bożonarodzeniowego w GOK Wydminy.
10. Pisemne zgłoszenie jest równoznaczne z wyrażeniem przez uczestnika zgody na
przetwarzanie danych osobowych wyłącznie do celów konkursu (w tym publikacji
prasowej). Zgłoszenie osoby, która nie ukończyła 18 lat, musi być podpisane przez jej
opiekuna (rodzica lub nauczyciela).
11. Zgłaszający pracę oświadcza, że jest ona jego autorskim dziełem.
12. Zgłoszenie udziału w konkursie oznacza pełną i nieodwołalną akceptację warunków
niniejszego regulaminu.
III. 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)
 wkład pracy
 estetyka pracy oraz trwałość konstrukcji
 walory plastyczne (kompozycja, kolorystyka, dodatki).
3. Komisja Konkursowa oceni szopki w trzech w/w kategoriach wiekowych. W każdej z nich
zostaną nagrodzeni trzej wykonawcy najpiękniejszych szopek.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.
5. Wyniki konkursu, zawierające imiona i nazwiska autorów nagrodzonych prac, zostaną
podane do publicznej wiadomości w mediach oraz na stronie internetowej GOK.
6. Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie ani nie będzie prowadzona na
ten temat korespondencja.
Informacje związane z konkursem
GOK Wydminy 87 42 10 142.
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