
GMINNY KONKURS SZOPEK BOŻONARODZENIOWYCH 

Regulamin konkursu 
 

I. Postanowienia ogólne 
1. Organizatorem konkursu jest Zespół Placówek Oświatowych im. Papieża Jana Pawła II w Wąsewie  

we współpracy z parafią pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Wąsewie.  
 

2. Celem konkursu jest: 
a) zachowanie tradycji budowania szopek bożonarodzeniowych oraz prezentacja szopek jako 

elementu kultury chrześcijańskiej i narodowej, 
b) kształtowanie aktywnej i twórczej postawy dzieci i młodzieży wobec sztuki oraz tradycji  związanej 

z obrzędami świąt Bożego Narodzenia, 
c) rozwijanie wrażliwości estetycznej i uzdolnień plastycznych dzieci i młodzieży oraz popularyzacja ich 

twórczości, 
d) podtrzymywanie i rozwijanie więzi  rodzinnych oraz integracja rodzin. 
 

3. Tematem konkursu jest wykonanie przestrzennej pracy plastycznej - szopki bożonarodzeniowej 
statycznej lub ruchomej. Koniecznie należy uwzględnić wyraźne elementy tradycji Bożego Narodzenia. 
Oceniane będą: nawiązanie do tradycji, architektura, figurki, kolorystyka, nowatorstwo, dekoracyjność 
i ogólne wrażenie artystyczne. 
 

II. Warunki konkursu 

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci z grup przedszkolnych i uczniów szkół podstawowych z terenu 

Gminy Wąsewo.  
 

1. Prace oceniane będą w trzech kategoriach: 
 
a) przedszkole  (3,4,5,6- latki) 
b) uczniowie szkół podstawowych (klasy I - IV) 
c)       uczniowie szkół podstawowych (klasy V- VIII) 
 

 

2. Każdy uczestnik powinien dostarczyć jedną pracę przestrzenną wykonaną  
z dowolnego tworzywa. Ze względu na specyfikę pracy przy powstawaniu szopek mogą pomagać 
także inne osoby (rodzice, rodzeństwo, dziadkowie). 
 

3. Konstrukcja szopki powinna być stabilna. Szopka może być podświetlana, a jej wymiary nie mogą 
przekroczyć: długość- 70 cm, szerokość- 60 cm, wysokość-50 cm. 

 
4. Wszelkie elementy powinny być przymocowane w taki sposób,  by nie przesuwały się. Pracę należy 

opatrzyć metryczką zawierającą dane: imię i nazwisko autora, wiek, nazwa placówki.  
 

5. Zgłoszenia należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada 2020 r.  
Karta zgłoszenia dostępna na stronie internetowej szkoły www.zpowasewo.edu.pl  
oraz w sekretariacie ZPO w Wąsewie. 

 
6. Ustala się nieprzekraczalny termin dostarczenia szopki do dnia 15 grudnia 2020 r. do godz. 13.00 na 

adres: Zespół Placówek Oświatowych im. Papieża Jana Pawła II w Wąsewie, ul. Szkolna 1, 07-311 
Wąsewo.  Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod nr 29 645 82 65.  

 

http://www.zpowasewo.edu.pl/


 
7. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 18 grudnia 2020 r. Wyniki zostaną podane na portalu 

społecznościowym Facebook ZPO Wąsewo oraz na stronie internetowej www.zpowasewo.edu.pl. 
Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się również w Sanktuarium Matki Bożej w Wąsewie na  
Mszy Świętej o godz. 11.30. Sposób wręczania nagród ustali  organizator konkursu. 

8. Pisemne zgłoszenie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez uczestników na przetwarzanie 
danych osobowych wyłącznie do celów konkursu.  

 
9. Zgłoszenie udziału w konkursie oznacza również pełną nieodwołalną akceptację niniejszego 

regulaminu.  
 

10. Po ogłoszeniu wyników konkursu, szopki będzie można przekazać do udziału w akcji charytatywnej,  
z której dochód przeznaczony zostanie na cele charytatywne- Dom Dziecka w Zambrowie. 

 
III. Ocena i nagrody 

1. Prace oceniać będzie Komisja konkursowa powołana przez organizatora specjalnie do tego celu.  
 
2. Szopki będą oceniane według następujących kryteriów: 

a) ogólne wrażenie artystyczne, oryginalność pomysłu, 
b) opracowanie ogólne, dobór i wykorzystanie materiałów, 
c) motywy religijne i regionalne, 
d) wkład pracy, 
e) estetyka pracy oraz trwałość konstrukcji, 
f) walory plastyczne (kompozycja, kolorystyka, dodatki). 
 

3. Komisja konkursowa oceni szopki w trzech kategoriach wiekowych.  
 
4. Organizator zastrzega prawo do innego podziału nagród, w tym do nieprzyznawania nagród w danej 

kategorii lub przyznawania nagród/wyróżnień dodatkowych. 
 

5. Wyniki konkursu zawierające imiona i nazwiska autorów nagrodzonych prac zostaną podane do 
publicznej wiadomości. 

 
6. Od decyzji Komisji konkursowej nie przysługuje odwołanie ani nie będzie prowadzona na ten temat 

żadna korespondencja. 
 

Informacje związane z konkursem można uzyskać pod numerem telefonu: 29 645 82 65.  

Osobą odpowiedzialną za organizację konkursu jest Ks. Dariusz Krajewski. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zpowasewo.edu.pl/


 

 

KARTA ZGŁOSZENIA 

GMINNY KONKURS SZOPEK BOŻONARODZENIOWYCH 

WĄSEWO 2020 
 

UWAGA:  PROSIMY O WYPEŁNIENIE WSZYSTKICH PÓL KARTY DRUKOWANYMI LITERAMI  

Dane uczestnika konkursu 

Imię i nazwisko:  

Wiek/klasa:  

Placówka reprezentowana przez ucznia:  

Telefon kontaktowy rodzica/opiekuna:  

Prezentacja szopki 

Wymiary tj. podstawa i wysokość 

szopki: 
 

Materiały zużyte do wykonania szopki:  

WAŻNE! Deklaracja o przekazaniu szopki na cel charytatywny 

Wyrażam zgodę/ Nie wyrażam zgody  

(Podkreśl właściwą odpowiedź) 

Data:  

Podpis rodzica/opiekuna:  

 

Zgłoszenie należy dostarczyć na adres: 

Zespół Placówek Oświatowych im. Papieża Jana Pawła II w Wąsewie 

ul. Szkolna 1 

07-311 Wąsewo 

lub na adres mailowy szkoły:  gimwasewo@wp.pl 


