
 

 

 

 

 

Regulamin konkursu na  

 

SZOPKĘ BOŻONARODZENIOWĄ 
 

 
1. Celem konkursu jest:  

 

 Podtrzymanie tradycji tworzenia szopek bożonarodzeniowych  

 Kultywowanie wśród rodzin tradycji wykonania szopek  

 Poznanie i zapamiętanie wydarzeń związanych z narodzeniem Jezusa  

 Integracja rodziny przy wspólnym wykonaniu szopki  

 Doskonalenie sztuki projektowania i twórczego tworzenia  

 Rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz uzdolnień plastycznych  

 Poznanie chrześcijańskiej wymowy świątecznych zwyczajów związanych z domowym 

przygotowaniem szopki bożonarodzeniowej 

 

 

2. Konkurs ma charakter otwarty i przeznaczony jest dla wszystkich Rodzin. 

 

3. Zadaniem uczestników jest wykonanie przestrzennej szopki bożonarodzeniowej o rozmiarach nie 

większych niż 70 x 70 x 70 cm. Elementy szopki mogą być podświetlane oraz poruszane 

mechanicznie. Konstrukcja szopki powinna być stabilna. Wszystkie elementy powinny być 

przymocowane. 

 

4. Szopka może być wykonana w dowolnym stylu. Technikę i zestaw materiałów wybiera 

samodzielnie każda rodzina. Liczy się samodzielność wykonanych elementów, kreatywność, 

pomysłowość oraz ogólne wrażenie estetyczne. 

 

5. Szopki bożonarodzeniowe oceniane będą w dwóch kategoriach: 

 

 rodzinna 

 nagroda publiczności (najwięcej polubień na FB) 


6. Prace należy składać w siedzibie Stowarzyszenia Przyjazna Dłoń w dniach od 20 do 23 grudnia 

2021r. w godzinach od 18.30 do 19.00.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

7. Zgłoszenie prac na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przekazanie prac na aukcję 

charytatywną oraz opublikowanie i podanie danych osobowych na stronie internetowej 

Stowarzyszenia oraz FB.  

 

8. Oceny prac dokona komisja w dniu 27 grudnia. Komisja będzie brała pod uwagę: zgodność               

z regulaminem, pomysłowość i inwencję twórczą uczestników, dobór odpowiednich materiałów            

i elementów zdobniczych, wielkość i bogactwo użytych materiałów, samodzielność wykonanych 

elementów oraz estetykę wykonania prac. Wszystkie prace w dniu 25 grudnia 2021r. zostaną 

opublikowane na FB stowarzyszenia. Głosować można do dnia 27 grudnia  do godz. 20.00.  

 

9. W kategorii rodzinna – zostaną nagrodzone trzy pierwsze miejsca. W kategorii nagroda 

publiczności - zostanie nagrodzona praca z największą ilością polubień na FB stowarzyszenia. 

 

10. Po ocenie prac przez Komisję Konkursową zostanie zorganizowana w Kościele Matki Bożej 

Szkaplerznej w Stalowej Woli wystawa wszystkich wykonanych na konkurs szopek 

bożonarodzeniowych. Po Nowym Roku szopki trafią na aukcję charytatywną. 

 

11. Ogłoszenie wyników, zawierające imiona i nazwiska nagrodzonych prac i rozdanie nagród nastąpi 

w Kościele Matki Bożej Szkaplerznej w Stalowej Woli dn. 28 grudnia 2021r. po Mszy Świętej o godz. 

18.00.  

 

12. Konkurs organizowany jest w ramach projektu „Dar uśmiechu na święta” współfinansowanego ze 

środków Fundacji PZU. 

 

 


