
 

Regulamin konkursu „Rodzinna Szopka Bożonarodzeniowa” 

Organizator: 

Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury w Kaźmierzu ul. Nowowiejska 15, 64-530 Kaźmierz  

email: biblioteka@kazmierz.pl  tel. 61 29 18 072 

Cele konkursu: 

• Podtrzymywanie tradycji budowania szopek bożonarodzeniowych;  

• Rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz uzdolnień plastycznych; dzieci i młodzieży, a także 

dorosłych 

• Umacnianie więzi rodzinnych. 

Tematyka konkursu: 

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie przestrzennej pracy plastycznej – szopki 

bożonarodzeniowej statycznej lub ruchomej z uwzględnieniem elementów tradycji 

Bożego Narodzenia. 

Warunki konkursu: 

Konkurs skierowany jest do mieszkańców Gminy Kaźmierz.   

Termin składania prac: 

Szopki należy dostarczyć do Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury w Kaźmierzu 

przy ul. Nowowiejskiej 15 do 13.12.2021r. (poniedziałek). 

Zasady uczestnictwa:  

• Dostarczenie jednej pracy przestrzennej wykonanej z dowolnych materiałów (konstrukcja szopki 

powinna być stabilna – wszelkie elementy powinny być przymocowane w taki sposób, 

by się  nie przesuwały).  

• Szopka powinna mieć maksymalne wymiary 50 cm x 60 cm.  

• Pracę należy opatrzyć metryczką zawierającą dane: imię i nazwisko autora, miejscowość.  

• Do pracy należy dołączyć wypełnioną kartę zgłoszenia. Gotowy formularz karty zgłoszeniowej 

znajduje się na stronie internetowej: biblioteka@kazmierz.pl. oraz w bibliotece. 

• Pisemne zgłoszenie jest równoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu oraz 

z wyrażeniem zgody przez uczestników na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie do celów 

konkursu (w tym publikacji prasowej). Zgłaszający pracę oświadcza tym samym, że jest ona jego 

autorskim dziełem. 

Kryteria oceny prac: 

Prace oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana przez organizatora według kryteriów: 

• ogólne wrażenie artystyczne; 

• dobór i wykorzystanie materiałów (w szczególności naturalnych);  

• wkład pracy ; 

• estetyka pracy oraz trwałość konstrukcji; 

• oryginalność pomysłu. 

Komisja Konkursowa przyzna 3 główne nagrody oraz wyróżnienia. Organizator zastrzega sobie prawo 

do innego podziału nagród. 

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród:  

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 19.12.2021 r. w Bibliotece Publicznej i Centrum Kultury 

w Kaźmierzu o godz. 17.30 oraz na stronie internetowej biblioteki.  

Odbiór prac po zakończeniu konkursu: 

Prace odbierać będzie można od dnia 10 stycznia 2022 r. do 21 stycznia 2022 r.  
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