
W związku ze zbliżającym się okresem Świąt Bożego Narodzenia 

Gminny Ośrodek Kultury w Sierakowicach zaprasza do udziału  

w  Rodzinnym Konkursie Szopek Bożonarodzeniowych 

 

Budowanie szopek to piękny i stary zwyczaj. Chciejmy wykorzystać go do tego, aby aktywnie 

i kreatywnie spędzić czas z najbliższymi - dziećmi, rodzicami, dziadkami. Stwórzmy nasze 

szopki naprawdę wspólnie, tak aby każdy członek rodziny miał w jej powstaniu swój udział 

i cieszmy się nie tylko efektem końcowym ale i procesem tworzenia!  

 

REGULAMIN KONKURSU 

 

I. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Sierakowicach 

2. Celem konkursu jest: 

• zachowanie tradycji budowania szopek bożonarodzeniowych;  

• pobudzenie współpracy w rodzinach; 

• pobudzenie inwencji twórczej, rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz uzdolnień 

plastycznych dzieci, młodzieży, dorosłych; 

3. Zadaniem uczestników konkursu jest wspólne wykonanie szopki bożonarodzeniowej. 

Należy zadbać aby w prace włączyło się możliwie najwięcej członków rodziny dzieci, 

rodzice dziadkowie. Mile widziane będzie zarówno nawiązanie do tradycji jak i 

nowatorstwo pomysłów i wykonania. Po rozstrzygnięciu konkursu można będzie 

odebrać szopki, tak, aby towarzyszyły one rodzinom w te Święta i stanowiły ozdobę 

domu. 

 

II. Warunki konkursu  

1. Konkurs skierowany jest do rodzin zamieszkujących na terenie gminy Sierakowice.  

2. Prace powinny być wykonywane wspólnie przez członków rodziny – nie powinna to 

być praca indywidualna. 

3. Każda rodzina może dostarczyć jedną pracę 

4. Szopki powinny mieć formę przestrzenną. Wymiary nie mogą przekroczyć 50 cm x 50 

cm x 50 cm. Wykonać je można z dowolnego materiału.  

5. Prace dostarczyć należy w nieprzekraczalnym terminie do 15.12.2020 r. do Gminnego 

Ośrodka Kultury w Sierakowicach ul. Kartuska 27, 83-340 Sierakowice. 

6. Wraz z pracą należy dostarczyć formularz zgłoszeniowy, dostępny na stronie 

www.gok.sierakowice.pl  

7. Zgłoszenie wypełnia i podpisuje pełnoletni członek rodziny. 

 

III. Ocena i nagrody 

1. Prace oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora. 

2. Szopki będą oceniane według następujących kryteriów: 

• ogólne wrażenie artystyczne; 

• oryginalność pomysłu; 

http://www.gok.sierakowice.pl/


• wkład pracy; 

• walory plastyczne (kompozycja, kolorystyka, dodatki). 

3. Planuje się przyznanie jednej nagrody głównej i trzech wyróżnień. 

• laureat I miejsca otrzyma wartościowy zestaw gier rodzinnych i książek 

• autorzy wyróżnionych prac otrzymają zestawy gier rodzinnych; 

• wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają słodkości i drobne upominki rzeczowe. 

4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 18.12.2020 na stronie internetowej Organizatora 

www.gok.sierakowice.pl oraz przekazane telefonicznie. 

5. Wyniki konkursu zwierające imiona i nazwiska autorów nagrodzonych prac zostaną 

podane do publicznej wiadomości w mediach oraz na stronie internetowej GOK 

Sierakowice. 

5.  Forma wręczenia nagród, w związku z dynamiczną sytuacją epidemiologiczną, 

zostanie ustalona na etapie rozstrzygnięcia konkursu, o decyzji informować będziemy 

na stronie www.gok.sierakowice.pl.  

6. Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie. 

7. Autorzy szopek będą je mogli odebrać w dniach 21-23 grudnia 2020.  

 

IV. Postanowienia końcowe  

1. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator. 

2. Dostarczenie prac na konkurs uważane będzie za uznanie warunków regulaminu oraz 

wyrażenie zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 

28.08.1997r. o ochronie danych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). 

3. Uczestnik konkursu zgłaszając pracę nieodpłatnie przenosi na Organizatora konkursu 

własność egzemplarza nadesłanej pracy oraz udziela mu nieodpłatnej, niewyłącznej 

licencji na korzystanie z praw autorskich, jakie do pracy konkursowej przysługują na 

wszystkich polach eksploatacji związanych z przeprowadzeniem konkursu, w 

szczególności w zakresie: utrwalania wizerunku  pracy każdą możliwą techniką oraz 

publicznego odtwarzania wszystkimi środkami, w tym środkami przekazu danych na 

odległość, udostępnienia wystawiania, a także publicznego  udostępniania, 

wprowadzania do pamięci komputera, przesyłania za pomocą sieci multimedialnej, 

komputerowej i teleinformatycznej, w tym Internetu. 

4. Kontakt w sprawie konkursu: Gminny Ośrodek Kultury w Sierakowicach, ul. Kartuska 

27, 83-340 Sierakowice, tel. 694-468-877 

5. Regulamin Konkursu, oraz bieżące informacje związane z Konkursem, w tym również 

informacje o wynikach będą umieszczane na stronie internetowej Organizatora 

www.gok.sierakowice.pl. 

http://www.gok.sierakowice.pl/
http://www.gok.sierakowice.pl/

