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Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych  
„Szopka w skrzynce” 

 
REGULAMIN KONKURSU 

 
I. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteki w 

Gminie Niwiska 

 

2. Celem konkursu jest: 

 zachowanie tradycji budowania szopek bożonarodzeniowych;  

 rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz uzdolnień plastycznych 

dzieci i młodzieży, a także dorosłych; 

 motywowanie dzieci, młodzieży oraz dorosłych do wspólnej 

aktywności twórczej; 

 ukształtowanie aktywnej i twórczej postawy społeczeństwa 

wobec tradycji kulturowej oraz integracji wewnątrz instytucji; 

 popularyzacja twórczości amatorskiej; 

 łączenie tradycyjnych technik rękodzielniczych oraz 

nowoczesnych technologii do kultywowania tradycji, 

 wytworzenie więzi między uczestnikami zajęć organizowanych w 

czasie wolnym; 

 kształtowanie poczucia tożsamości kulturowej u osób 

zaangażowanych w konkurs. 

 

3. Tematyka konkursu 

 

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie przestrzennej pracy 

– szopki bożonarodzeniowej, powstałej na bazie skrzynki drewnianej. 

Należy uwzględnić elementy tradycji Bożego Narodzenia. Oceniane 

będą: nawiązanie do tradycji, figurki, kolorystyka, nowatorstwo, 

dekoracyjność i ogólne wrażenie estetyczne. 

 

II. Warunki konkursu 

1. W konkursie mogą wziąć udział instytucje i grupy formalne 

działające na terenie Gminy Niwiska. (Świetlice Wiejskie, Szkoły 

Podstawowe, Przedszkola, Szkoła Muzyczna, Drużyny Harcerskie, 

Stowarzyszenia, DD Senior-Wigor, Koła Gospodyń Wiejskich etc.) 

 

2. Prace oceniane będą w jednej kategorii, nie będzie podziału ze 

względu m.in. na wiek uczestników. 

 

3. Każda instytucja (zespół uczestników) powinna dostarczyć jedną 

pracę przestrzenną wykonaną z dozwolonych materiałów i w dowolnej 

technice. Ze względu na specyfikę pracy przy powstawaniu szopek 

mogą pracować wszystkie osoby związane z daną instytucją (dzieci, 

rodzice, nauczyciele, uczestnicy zajęć, instruktorzy itp.). 
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4. W szopce może zostać przedstawiona dowolna ilość postaci 

ludzkich, nie mniej niż trzy (Święta Rodzina). Nie ma wymagań oraz 

ograniczeń co do liczby lub rodzaju postaci zwierzęcych i innych.  

 
5. Nie można używać gotowych figurek ludzkich oraz zwierzęcych (w 

tym lalek, pluszaków, figurek z materiałów sztucznych, kolorowych 

wydruków przedstawiających postaci itp.)  

 

6. Postacie znajdujące się w szopce muszą nosić znamiona rękodzieła 

i mogą zostać wykonane z papieru, tektury, masy papierowej, masy 

solnej, tkanin, dzianin, nici, włóczek, przędzy, słomy, siana, drucików 

i elementów kreatywnych (guziki, koraliki, wstążki), materiałów 

naturalnych (szyszki, mech, patyczki, drewno). Technika wykonania 

jest dowolna.  

 
7. Dozwolone jest użycie różnego rodzaju klejów, drutów, cekinów, 

brokatu, papieru holograficznego i kolorowego oraz papieru z bloków 

kreatywnych a także farb. 

 

8. Dozwolone jest użycie w konstrukcji oświetlenia LED zasilanego na 

baterie typu AA, o dowolnym kształcie żarówek. (Włącznik powinien 

być łatwo dostępny.) Przykład poniżej. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

9. Szopka musi być zbudowana na bazie skrzynki drewnianej 

używanej do przechowywania owoców, najlepiej pochodzącej „z 

odzysku”. Może być ona malowana i ozdabiana w dowolny sposób, 

może też zostać częściowo lub zupełnie zakryta elementami 

dekoracyjnymi. Skrzynka nie musi być wykorzystana w całości.  
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                                     Skrzynka drewniana o wymiarach standardowych ok 50x40x30 cm 

 

 

10. Przykłady wykorzystania skrzynki (lub jej elementów) w konstrukcji 

szopki (zdjęcia poglądowe): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Konstrukcja szopki powinna być stabilna. Wszelkie elementy 

powinny być przymocowane w taki sposób, by nie przesuwały się. 

Pracę należy opatrzyć czytelną i trwale przymocowaną metryczką 

zawierającą dane: nazwę reprezentowanej instytucji lub grupy 

i miejscowość. 

 

12. Do pracy należy dołączyć zgłoszenie zawierające imię i nazwisko 

osoby odpowiedzialnej za kontakt w imieniu reprezentowanej 

instytucji/grupy oraz numer telefonu.  

 

13. Gotową szopkę należy dostarczyć do galerii GOKiB w Niwiskach do 

dnia 19 grudnia 2019 do godziny 14:00. Prace dostarczone w 

terminie późniejszym mogą zostać wystawiane jako ekspozycja, ale 

nie będą oceniane w konkursie. 

 
14. Wystawa będzie otwarta dla zwiedzających od 19 grudnia 2019 

godz 16:00, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 9 

stycznia 2020r. w siedzibie GOKiB w Niwiskach. 
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15. Dostarczenie pracy na konkurs jest traktowane jako zgłoszenie. 

Zgłoszenie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez uczestników 

na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie do celów konkursu (w 

tym publikacji prasowej lub prezentacji na stronie internetowej).  

 

16. Zgłaszający pracę oświadcza, że jest ona dziełem powstałym w 

reprezentowanej przez niego instytucji / grupie formalnej. 

 

17. Zgłoszenie udziału w konkursie oznacza również pełną i 

nieodwołalną akceptację warunków niniejszego regulaminu. 

 

III. Ocena i nagrody 

1. Prace oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana przez 

organizatorów specjalnie do tego celu. 

 

2. Szopki będą oceniane według następujących kryteriów:  

 
 ogólne wrażenie artystyczne, oryginalność pomysłu; 

 opracowanie ogólne, dobór i wykorzystanie materiałów; 

 motywy regionalne; 

 wkład pracy; 

 estetyka pracy oraz trwałość konstrukcji;  

 walory plastyczne (kompozycja, kolorystyka, dodatki). 

 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z konkursu prac, 

które były wcześniej prezentowane w innych konkursach oraz tych, 

które zawierać będą figurki pochodzące z produkcji masowej. 

 

4. Organizator zastrzega prawo do podziału nagród, w tym do nie 

przyznawania nagród lub przyznania nagród/wyróżnień dodatkowych. 

 

5. Ogłoszenie wyników nastąpi 9 stycznia 2020 r. w Niwiskach. 

 

6. Wyniki konkursu zwierające nazwy instytucji/grup jako autorów 

nagrodzonych prac zostaną podane do publicznej wiadomości w 

mediach oraz na stronie internetowej GOKiB w Niwiskach. 

 

7. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo bezpłatnej reprodukcji 

i wykorzystania zdjęć nagrodzonych prac. 

 

8. 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 

17 227 90 22 lub u pani dyrektor GOKiB Małgorzaty Tetlak. 

 


