Regulamin konkursu „Szopka Bożonarodzeniowa”
Postanowienia ogólne
Organizatorem konkursu jest Rada Sołecka Wólki Sokołowskiej.
Celem konkursu jest:
 Zachowanie tradycji budowania szopek bożonarodzeniowych;
 Prezentacja szopki bożonarodzeniowej jako elementu kultury chrześcijańskiej
i narodowej;
 Poznanie i zapamiętanie wydarzeń związanych z narodzeniem Jezusa;
 Rozwijanie aktywnej i twórczej postawy społeczeństwa wobec sztuki oraz tradycji
 kulturowej związanej z obrzędami okresu Bożego Narodzenia;
 Integracja wspólnoty rodzinnej (szopka może być wykonana z pomocą członków
rodziny).
Tematyka konkursu
Zadaniem

uczestników

konkursu

jest

wykonanie

pracy

przestrzennej–

szopki

bożonarodzeniowej. Koniecznie należy uwzględnić wyraźne elementy tradycji Bożego
Narodzenia. Oceniane będą: nawiązanie do tradycji, architektura, figurki, kolorystyka,
nowatorstwo, dekoracyjność i ogólne wrażenie estetyczne.
Warunki konkursu
1. Konkurs skierowany jest do mieszkańców Wólki Sokołowskiej z wyłączeniem
rodzin członków komisji konkursowej.
2. W konkursie nie mogą być zgłaszane szopki biorące udział w innych konkursach.
3. Każdy uczestnik (zespół uczestników) powinien dostarczyć jedną pracę przestrzenną
umieszczoną na podstawie o wymiarach nie większych niż 50cm x 50cm.
4. Szopka powinna być wykonana z dowolnego tworzywa, przy czym zaleca się
wykonywanie z materiałów trwałych i naturalnych np. sznurków jutowych, lnu, roślin,
masy solnej, gliny, tektury, słomy, drewna itp. Technika wykonania pracy dowolna.
Wszystkie elementy szopki powinny być wykonane własnoręcznie. Konstrukcja
szopki powinna być stabilna. Wszelkie elementy powinny być przymocowane w taki
sposób, by nie przesuwały się.

5. Pracę konkursową należy złożyć z czytelnie wypełnioną kartą zgłoszenia stanowiącą
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. Kart zgłoszenia będzie można wypełnić
podczas składania pracy.
6. Zgłoszenie udziału w konkursie oznacza również pełną i nieodwołalną akceptację
warunków niniejszego regulaminu.
Ocena i nagrody
1. Prace oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana przez organizatorów specjalnie do
tego celu.
Prace rozpatrywane będą w dwóch kategoriach:

2.

 rodziny;
 osoby niepełnosprawne.
3. 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.

4. Komisja Konkursowa nagrodzi wykonawców najpiękniejszych szopek we wszystkich
kategoriach. Jury może przyznać także wyróżnienia, może jednak np. nie przyznać
pierwszej, drugiej lub trzeciej nagrody.
5. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy, a laureaci konkursu
otrzymają nagrody rzeczowe.
6. Prace należy składać w salce katechetycznej w Kościele w Wólce Sokołowskiej w dniach
od 03.12.2020r. do 05.12.2020r. w godz. 1600 – 1800.
7. Wyniki

konkursu

zostaną

podane

do

publicznej

wiadomości;

laureaci

będą

poinformowani telefonicznie.
8. Po ocenie prac przez Komisję Konkursową w kościele filialnym w Wólce Sokołowskiej
zostanie zorganizowana wystawa pokonkursowa. Organizator zastrzega sobie prawo do
zatrzymania nagrodzonych prac, pozostałe będą do odbioru w wyznaczonym terminie.
9. Osoby biorące udział w konkursie przystępując do niego, wyrażają jednocześnie zgodę
na przetwarzanie danych osobowych.

