
 

 

REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU RODZINNEGO 

"Moja najpiękniejsza Szopka Bożonarodzeniowa" 
pod  

Honorowym Patronatem Nadleśnictwa w Dębnie 

 

I.  POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 2 im. Arkadego Fiedlera w Dębnie. 

Osobami odpowiedzialnymi za organizację i przebieg konkursu są nauczyciele: Monika 

Kubica i Anna Węgier. 

2. Honorowy Patronat nad konkursem sprawuje Nadleśnictwo Dębno. 

3. Konkurs skierowany jest do uczniów klas I-VIII szkół podstawowych na terenie Gminy 

Dębno. 

4. Informacje dotyczące przebiegu konkursu będą publikowane na stronie internetowej 

szkoły i na szkolnym Facebook-u. 

 

II. CELE KONKURSU 

1. Zachowanie tradycji budowania szopek bożonarodzeniowych. 

2. Prezentacja szopki bożonarodzeniowej jako elementu kultury chrześcijańskiej 

i narodowej. 

3. Poznanie i zapamiętanie wydarzeń związanych z narodzeniem Jezusa. 

4. Rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci i młodzieży oraz uzdolnień plastycznych. 

5. Wzmocnienie edukacji ekologicznej. 

6. Integracja wspólnoty rodzinnej (szopka może być wykonana z pomocą członków 

rodziny). 

7. Stworzenie warunków korzystania z różnorodnych form spędzania czasu wolnego. 



 

III. ORGANIZACJA KONKURSU 

1. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

2. Konkurs „Moja najpiękniejsza Szopka Bożonarodzeniowa” jest konkursem rodzinnym. 

3. Wszelkie informacje dotyczące konkursu udziela Monika Kubica, adres mail:  

monikakubica@wp.pl. 

 

IV. TEMATYKA KONKURSU 

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie przestrzennej pracy plastycznej – szopki 

bożonarodzeniowej statycznej lub ruchomej. Należy uwzględnić wyraźne elementy tradycji 

Bożego Narodzenia. Szopkę można wykonać w dowolnej technice.  

 

V. WARUNKI KONKURSU 

1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych na terenie Gminy 

Dębno. 

2. Prace wykonują uczniowie z klas I - VIII  wraz ze swoimi najbliższymi. 

3. Każdy uczestnik (zespół uczestników) powinien dostarczyć jedną pracę przestrzenną na 

podstawie nie większej niż 40cm x 40cm wykonaną z dowolnego tworzywa, przy czym 

zaleca się wykonywanie szopek z materiałów trwałych i naturalnych: sznurków jutowych, 

lnu, roślin, masy solnej, gliny, tektury, słomy, drewna itp.  

4. Ze względu na specyfikę pracy przy powstawaniu szopek mogą pomagać także inne 

osoby (rodzice, rodzeństwo, itp.). Konstrukcja szopki powinna być stabilna. Wszelkie 

elementy powinny być przymocowane w taki sposób, by nie przesuwały się.  

5. Pracę należy opatrzyć metryczką zawierającą dane: imię i nazwisko autora, klasa, szkoła. 

6. Zgłoszenie udziału w konkursie oznacza również pełną i nieodwołalną akceptację 

warunków niniejszego regulaminu. 

VI.   OCENA I NAGRODY 

1. Prace oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana przez organizatora konkursu. 

2. Szopki będą oceniane według następujących kryteriów: 

 dobór i wykorzystanie materiałów (w szczególności naturalnych i samodzielnie 

wykonanych); 

 ogólne wrażenie artystyczne, oryginalność pomysłu; 

 zgodność z tradycją Bożego Narodzenia; 

 wkład pracy; 

 estetyka pracy oraz trwałość konstrukcji; 

 walory plastyczne (kompozycja, kolorystyka, dodatki). 

3. Komisja Konkursowa nagrodzi trzy najpiękniejsze szopki.  Wszyscy uczestnicy konkursu 

otrzymają pamiątkowe dyplomy, a laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości przyznania nagród/wyróżnień 

dodatkowych. 

5. Prace należy składać u organizatora konkursu do 20 grudnia 2021 roku. 



 

6. Wyniki konkursu zwierające imiona i nazwiska autorów nagrodzonych prac zostaną 

podane po przerwie świątecznej. 

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Udział w konkursie jest równocześnie zgodą na fotografowanie, filmowanie i publikację 

zdjęć prac szopek. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej prezentacji i publikacji zdjęć prac 

konkursowych w Internecie. Przy eksponowanych szopkach będzie umieszczane imię  

i nazwisko autora pracy (metryczka). 

3. Uczestnik konkursu przekazuje organizatorowi prawo do bezpłatnego wykorzystania 

swoich prac w celach promocyjnych. 

4. Organizator konkurs zastrzega sobie prawo do zmiany lub przedłużenia konkursu w razie 

wystąpienia przyczyn od niego niezależnych.  

 


