
Regulamin szkolnego konkursu 

NA SZOPKĘ BOŻONARODZENIOWĄ 

 

 Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu jest radny wsi Hucisko Wojciech Loryś oraz  Szkoła Podstawowa 

w Hucisku   

2. Celem konkursu jest:  

 propagowanie pięknej tradycji szopkarstwa polskiego i kultywowanie obrzędowości  

Świąt Bożego Narodzenia.  

 zachowanie tradycji budowania Szopek Bożonarodzeniowych  

 rozwijanie wrażliwości estetycznej i uzdolnień plastycznych wśród dzieci i młodzieży  

3. Tematyka konkursu: 

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie przestrzennej pracy plastycznej – Szopki 

Bożonarodzeniowej stałej lub ruchomej, koniecznie z uwzględnieniem wyraźnych elementów 

tradycji Bożego Narodzenia.  

Warunki konkursu 

1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie Szkoły Podstawowej w Hucisku wraz z 

rodzicami.  

2. Prace nie mogą zawierać gotowych kupionych elementów.  

3. Każdy uczeń może dostarczyć jedną pracę przestrzenną wykonaną z dowolnego materiału. 

4. Szopkę należy dostarczyć do 18.12.2017r. do Szkoły Podstawowej w Hucisku .                

Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez Organizatora i 

Sponsorów. 

5. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w dniu 21.12.2017 r.  

6. Szkoła Podstawowa w Hucisku  zastrzega możliwość wykorzystania prac konkursowych w 

publikacjach promujących Konkurs i działania szkoły. 

 

 Ocena i nagrody 

1. Prace oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana przez organizatora. 

2. Szopki będą oceniane według następujących kryteriów:  



 ogólne wrażenie artystyczne, oryginalność pomysłu, 

 opracowanie ogólne, dobór i wykorzystanie materiałów (w szczególności naturalnych) 

 motywy regionalne 

 wkład pracy 

 estetyka pracy 

 walory plastyczne (kompozycja, kolorystyka, dodatki) 

3. Komisja Konkursowa oceni szopki  i zostaną przyznane trzy miejsca dla 

wykonawców najbardziej oryginalnych szopek. 

4. Wyniki konkursu zawierające imiona i nazwiska uczestników, których prace zostały 

nagrodzone podane będą do publicznej wiadomości w mediach i na stronie 

internetowej Szkoły.  

5. Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie, ani nie będzie 

prowadzona na ten temat żadna korespondencja. 

 

 

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z konkursem będzie Szkoła 

Podstawowa w Hucisku. Dane osobowe uczestników konkursu będą zbierane  

i przetwarzane zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. 

 


