
KONKURS PLASTYCZNY  

na najpiękniejszą  

SZOPKĘ BOŻONARODZENIOWĄ                                                     

Parczew 2022/23 

 

ORGANIZATOR: 
 

 Organizatorem konkursu jest Parczewski Dom Kultury.                                                        

 Cel konkursu: 

 Kultywowanie tradycji związanej z obchodami Świąt Bożego 
Narodzenia. 

 Rozwijanie pomysłowości i wyobraźni. 

 Kształtowanie wrażliwości artystycznej. 

 WIEK UCZESTNIKÓW: 
Konkurs jest kierowany do uczniów szkół podstawowych z terenu miasta 

i gminy Parczew oraz do uczestników zajęć placówek kulturalnych oraz 

wychowania pozaszkolnego w wieku od 6 do 15 lat 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA: 
Przedmiotem konkursu jest wykonanie przestrzennej szopki 

bożonarodzeniowej wykonanej z dowolnego materiału o wymiarach 

podstawy nie przekraczającej 50 cm i wysokości nie przekraczającej               

50 cm. Szopki muszą być wykonane ręcznie ze stałych produktów                              

i nie mogą zawierać gotowych elementów dostępnych w handlu. 

Konstrukcja szopki powinna być stabilna. Wszelkie elementy powinny 

być przymocowane w taki sposób, by się nie przesuwały.  

- Prace należy składać do 9 grudnia 2022 r. w sekretariacie   
  Parczewskiego Domu Kultury ul. Bema 5 w godz. 8.00-18.00 
- Każda praca musi posiadać przytwierdzoną metryczkę z imieniem,   

  nazwiskiem uczestnika konkursu, wiekiem, klasą, nazwą szkoły,      

  telefonem kontaktowym do rodzica (opiekuna prawnego).                               

- Do każdej pracy dołączona musi być zgoda rodzica (opiekuna     

   prawnego) na uczestnictwo dziecka w konkursie oraz oświadczenie.                                          

   (Załącznik do pobrania na stronie internetowej PDK  

     www.pdkparczew.pl ) 

- Prace bez oświadczenia rodziców, nieopisane i wykonane niezgodnie                        

   z regulaminem nie wezmą udziału w konkursie. 

 



Ocena  

- Oceny prac dokona komisja powołana przez Organizatora. 
- Ocenie prac podlegać będzie: 
• zgodność z regulaminem konkursu, 
• pomysłowość i inwencja twórcza uczestników konkursu  
• dobór materiałów i elementów zdobniczych, 
• bogactwo użytych materiałów,  
• samodzielność i estetyka wykonania.  
 
Nagrody 
 
- Wszystkie regulaminowe prace zostaną nagrodzone.                                                
- Odbiór nagród i prac odbędzie się w dniach 11-13.01.2023 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie i przetwarzanie w bazie danych 

konkursu informacji osobowych zawartych na metryczce każdej z prac. 

2. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie przez organizatora materiałów 

dostarczonych do konkursu do działań informacyjno-promocyjnych. 

3. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator. 

4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w regulaminie, jeżeli nastąpi taka 

konieczność i prawo ostatecznej interpretacji powyższego regulaminu. 

 


