
Regulamin 

Przeglądu plastyczno-technicznego „Szopka Bożonarodzeniowa” 

Organizator 

konkursu: 

Małgorzata Jakubowska 

Cele konkursu:  Zachowanie tradycji budowania szopek bożonarodzeniowych; 

 Prezentacja szopki bożonarodzeniowej jako elementu kultury 

chrześcijańskiej i narodowej; 

 Poznanie i zapamiętanie wydarzeń związanych z narodzeniem 

Jezusa, 

 Rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci i młodzieży oraz 

uzdolnień plastycznych; 

 Integracja wspólnoty rodzinnej (szopka może być wykonana       

z pomocą członków rodziny). 

 Stworzenie warunków korzystania z różnorodnych form 

spędzania czasu wolnego 

 Umożliwienie dzieciom i młodzieży zaprezentowanie swoich 

pomysłów. 

 Rozwijanie kreatywności uczestników konkursu. 

 Oryginalność, pomysłowość uczestników konkursu. 

Temat 

konkursu: 

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie przestrzennej pracy 

plastycznej – szopki bożonarodzeniowej. Koniecznie należy 

uwzględnić wyraźne elementy tradycji Bożego Narodzenia. Oceniane 

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

nowatorstwo, dekoracyjność i ogólne wrażenie estetyczne. 

Uczestnicy 

konkursu: 

Oddziały przedszkolne, uczniowie Szkoły Podstawowej im. Stanisława 

Wyspiańskiego w Kawnicach.. 

Termin: Termin oddania prac upływa dn. 16.12.2022r. Otwarcie konkursu i 

jego zakończenie jest dn. 28.11.2021r.-16.12.2022r. 

Format i 

technika pracy: 

 Każdy uczestnik (rodzina) powinien dostarczyć jedną pracę 

przestrzenną wykonaną z dowolnego tworzywa, przy czym 

zaleca się wykonywanie szopek z materiałów trwałych i 

naturalnych np.: sznurków jutowych, lnu, roślin, masy solnej, 



gliny, tektury, słomy, drewna itp. Wszystkie elementy szopki 

powinny być wykonane własnoręcznie. 

 Ze względu na specyfikę pracy przy powstawaniu szopek mogą 

pomagać także inne osoby (rodzice, rodzeństwo, itp.). 

Konstrukcja szopki powinna być stabilna. Wszelkie elementy 

powinny być przymocowane w taki sposób, by nie przesuwały 

się.  

 Uczestnicy konkursu wykonują dowolną pracę wybranymi 

przez siebie technikami plastycznymi. 

 Wielkość pracy nie mniejsza niż 15 cm i max. 25 cm. 

Przebieg 

konkursu: 

 Konkurs przeprowadzony zostanie na terenie szkoły. 

 Organizator wyłoni najlepsze prace, które zostaną 

przedstawione na terenie szkoły. 

 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia. 

 Po ocenie prac przez Komisję Konkursową w kościele 

parafialnym pw. Matki Bożej Pocieszenia w Kawnicach 

zostanie zorganizowana wystawa wszystkich szopek 

bożonarodzeniowych wykonanych na konkurs. 

Warunki 

uczestnictwa w 

konkursie: 

 Złożenie pracy w dn. 28.11.2022r.- 16.12.2022r. 

 Umieszczenie na odwrocie każdej pracy imię i nazwisko autora 

oraz podanie klasy do której uczęszcza uczestnik konkursu 

(rodzeństwo). 

Warunki 

oceniania prac: 

 Prace oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana przez 

organizatora specjalnie do tego celu. 

 Ogólne wrażenie artystyczne, 

  Oryginalność pomysłu; 

 Dobór i wykorzystanie materiałów (w szczególności 

naturalnych); 

 Wkład pracy; 

 Walory plastyczne (kompozycja, kolorystyka, dodatki). 

 Estetyka wykonania oraz trwałość konstrukcji. 

 Dobór materiałów. 



 Atrakcyjność pracy. 

 Pomysłowość. 

Zasady 

przyznawania 

nagród: 

 Nagrodzona praca zostanie przedstawiona na terenie szkoły. 

 Oceny dokona Jury powołana przez organizatora konkursu. 

Najciekawsze prace zostaną nagrodzone. 

 O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje organizator. 

 Prace nie spełniające warunków regulaminowych nie będą 

klasyfikowane przez organizatora. 

 Spośród zgłoszonych do konkursu prac organizator wybierze 

najciekawsze (wszystkie). 

 Decyzja organizatora jest ostateczna i nieodwołalna. 

 


