
Regulamin II Gminnego Konkursu 
RODZINNA SZOPKA BOŻONARODZENIOWA 

  
 

Gminny Ośrodek Kultury w Młodzieszynie i Proboszcz Parafii Narodzenia NMP w Młodzieszynie  
zapraszają do wzięcia udziału w II Gminnym Konkursie pt. „RODZINNA SZOPKA 
BOŻONARODZENIOWA”. 

 
ORGANIZATOR 

Gminny Ośrodek Kultury w Młodzieszynie, ul. Wyszogrodzka 25, 96-512 Młodzieszyn,  
tel. 46-861 64 54, e-mail: gok@mlodzieszyn.pl, www.gok.mlodzieszyn.pl 

CELE KONKURSU 

1. Zachowanie i kultywowanie tradycji związanymi ze Świętami Bożego Narodzenia  
     - budowania szopek bożonarodzeniowych. 

2. Rozwijanie wyobraźni, umiejętności plastycznych i wrażliwości dzieci, młodzieży i dorosłych. 

3. Integracja rodziny poprzez wspólne twórcze spędzanie czasu wolnego. 
 
WARUNKI KONKURSU 
 
1. Konkurs skierowany jest do rodzin mieszkających w Gminie Młodzieszyn. 
2. Szopka powinna być wykonana przez min. dwie osoby z rodziny. 
3. Każda rodzina może złożyć jedną pracę na konkurs. 
4. Technika wykonania i rozmiar szopki są dowolne, prosimy jednak o rozsądek w wielkości wykonanych 

prac i o trwałość użytych w nich materiałów. 
5. Prace, w których zostaną zastosowane elementy kupne np. szopki, figurki, elementy pocztówek  

NIE BĘDĄ OCENIANE! 
6. Szopki muszą zostać zaopatrzone w metryczkę i kartę zgłoszenia wg załączonego wzoru. 
7. Od oceny komisji konkursowej uczestnikom konkursu nie przysługuje odwołanie. 

 
TERMIN i MIEJSCE SKŁADANIA PRAC 
 

1. Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury w Młodzieszynie. 
2. Termin:: do 16 grudnia 2019 r. 

  
JURY 

1. Komisja dokona oceny prac przyznając nagrody za I, II i III miejsce. 

2. Komisja ocieniać będzie ogólne wrażenie artystyczne, oryginalność, nawiązanie do tradycji, 
     walory plastyczne oraz wkład pracy. 
 
POSTANOWIENIA DODATKOWE 

1. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zmiany lub odwołanie konkursu  

z przyczyn od niego niezależnych. 

2. Prace nie spełniające warunków konkursu nie będą rozpatrywane. 

3. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku do celów związanych  

z konkursem. 

4. Uroczyste ogłoszenie zwycięzców i wręczenie nagród odbędzie się w niedzielę  

22 grudnia 2019 r. po Mszy Św. o godz. 10.00. 

5. Wystawa szopek zorganizowana będzie w Kościele Narodzenia NMP w Młodzieszynie i w GOK  

w Młodzieszynie. 

6. Wykonane szopki będzie można odebrać po zakończeniu wystawy. 

7. Oddanie prac na konkurs jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu. 

8. Osoba do kontaktu: Małgorzata Hetman, tel. 501 513 934. 

 

mailto:gok@mlodzieszyn.pl
http://www.gok.mlodzieszyn.pl/


 
 

KARTA ZGŁOSZENIA 
do II Gminnego Konkursu 

RODZINNA SZOPKA BOŻONARODZENIOWA 
  
 
 

Imię i nazwisko przedstawiciela rodziny: 
 
1) ......................................................................................................... wiek: ............. 

 
Pozostałe osoby, które wykonywały szopkę: 
 
2) ......................................................................................................... wiek: ............. 
 
3) ......................................................................................................... wiek: ............. 
 
4) ......................................................................................................... wiek: ............. 
 
5) ......................................................................................................... wiek: ............. 
 
…................................................................................................................................. 
 
…................................................................................................................................. 

 
Kontakt do przedstawiciela rodziny: 
 
tel.: .............................................................................................................................     
 
e-mail:.........................................................................................................................    

  
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i osób wykonujących szopkę przez 
Gminny Ośrodek Kultury w Młodzieszynie na potrzeby przeprowadzenia konkursu i jego 
promocji. 
 

 

…....................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

METRYCZKA 
 

 
Tytuł szopki: …....................................................................................................................... 
 
 
AUTORZY: ….......................................................................................................................... 
 
…............................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................ 
 
 


