KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZĄ SZOPKĘ BOŻONARODZENIOWĄ W GMINIE
STRZELCE KRAJEŃSKIE
Organizator konkursu: Strzelecki Ośrodek Kultury, Wojska Polskiego 7, 66-500 Strzelce Krajeńskie
Budowanie szopek w okresie Świąt Bożego Narodzenia to bardzo piękny i stary zwyczaj, dużo starszy
niż ozdabianie choinki. Tym bardziej smutnym wydaje się być fakt, iż na przestrzeni lat staje się coraz
bardziej zapomnianym rytuałem, kojarzonym z odległymi czasami. By przypomnieć tę nieco uśpioną
tradycję oraz pokazać, że może ona z powodzeniem funkcjonować również we współczesnym
świecie, Strzelecki Ośrodek Kultury zaprasza do udziału w konkursie na najpiękniejszą szopkę
bożonarodzeniową.
I. Cele konkursu: Celem konkursu jest kultywowanie tradycji świątecznych - tradycji urządzania
szopek betlejemskich w okresie Świąt Bożego Narodzenia, a także kształtowanie i rozwijanie
uzdolnień plastyczno-technicznych dzieci i młodzieży.
II. Warunki uczestnictwa w Konkursie.Konkurs przeznaczony jest dla mieszkańców gminy Strzelce
Krajeńskie: uczniów placówek oświatowych: przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół
średnich, dla podopiecznych placówek kulturalnych i szkolnych świetlic oraz osób dorosłych z terenu
gminy. Oprócz szopek wykonywanych indywidualnie do konkursu można zgłosić prace wykonywane
przez całe grupy.
III. Przedmiotem rywalizacji konkursowej jest wykonanie przestrzennej szopki bożonarodzeniowej.
Szopki muszą być wykonane ręcznie, samodzielnie, powinny mieć charakter przestrzenny (tzn. nie
może to być praca narysowana na kartce papieru).
IV. Szopki muszą nawiązywać w swej treści do ewangelicznego wydarzenia, jakim było Boże
Narodzenie i mogą zawierać elementy sakralnej lub świeckiej architektury, nawiązywać do tradycji
bożonarodzeniowej. Dopuszczalne jest stosowanie nowoczesnych elementów, rozwiązań
technologicznych itp.
V. Szopka nie może przekraczać wymiarów 1 m wysokości i 1 m szerokości.
VI. Kategorie, w jakich można zgłaszać prace:
1. Przedszkola, zerówki
2. Klasy I-III
3. IV-VI
4. Klasy VII-VIII, gimnazjum
5. dorośli i szkoły średnie
6. świetlice wiejskie, środowiskowe

VI. Prace należy dostarczyć do 06.12.2018 r. do Spichlerza przy ul. Wojska Polskiego (95 761 54 69),
opatrzyć metryczką zawierającą: imiona i nazwiska autorów, zgłaszaną kategorię, nazwisko opiekuna
i kontakt telefoniczny do opiekuna (rodzica). Zgłoszone do konkursu prace oceniane będą przez
Komisję Konkursową wybraną przez Organizatora. Oceniać będzie ona wartości artystyczne prac,
profesjonalizm wykonania, ciekawy pomysł, ogólne wrażenie artystyczne, oryginalność, dobór i
wykorzystanie materiałów,wkład pracy, estetykę pracy oraz trwałość konstrukcji.
Laureaci konkursu zostaną poinformowani o wygranej przez kontakt telefoniczny oraz mailowy.
Najlepsze prace zostaną nagrodzone.
VII. Ekspozycja wszystkich konkursowych prac zorganizowana zostanie w Spichlerzu przy ul.
Wojskiego Polskiego 1 w terminie od 13.12.2018 r. do 18.01.2019 r. Ogłoszenie wyników Konkursu
nastąpi 13.12.2018 r. o godzinie 11:00 dla kategorii przedszkola, klasy I-VIII i gimnazjum, oraz o 18:00
dla wszystkich pozostałych. Najpiękniejsze prace zostaną wyeksponowane na wystawie podczas
Jarmarku Świątecznego na Rynku Miejskim.
VIII. Uczestnik konkursu, zgłaszając pracę do konkursu, zezwala na wykorzystanie i przetwarzanie w
bazie danych Konkursu informacji osobowych zawartych na metryczce każdej z prac.
IX. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie przez organizatora materiałów dostarczonych do
konkursu do działań informacyjno-promocyjnych.
X. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo
zmian w regulaminie.

