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„Talent jest jak kawałek szlachetnego, ale surowego metalu: dopiero pilna
praca go obrobi i wartość mu wielką nada”

Boże Narodzenie to czas niezwykły, czas radości, odpoczynku od codzienności,
refleksji oraz wspomnień, czas adorowania tradycji chrześcijańskiej i lokalnej –
ludowej. Nieodłączną częścią tej tradycji jest budowanie świątecznych szopek. Daje
ono okazję do pogłębienia znajomości tematu, pozwala wykazać się pomysłowością
i zręcznością, kształci zamiłowanie do sztuki, wymaga wiele cierpliwości.

Warunki uczestnictwa w konkursie:
1. Przedmiotem konkursu są szopki bożonarodzeniowe nawiązujące do tradycji biblijnej
wykonane samodzielnie lub pod opieką nauczyciela, opiekuna (rodzice, starsze rodzeństwo),
2. Prace powinny mieć formę przestrzenną. Dopuszczalna jest płaskorzeźba (nie przyjmujemy
form płaskich). Praca musi być wykonana w sposób trwały nie podlegający uszkodzeniu
podczas transportu (nie przyjmujemy prac z plasteliny). Do budowy nie wolno wykorzystywać
elementów gotowych m.in. wycinanych z pocztówek świątecznych. Preferujemy materiały
naturalne: drewno (również sklejki, płyty, tektura itp.), glina, gips.

3. W konkursie mogą uczestniczyć dzieci z przedszkoli, wszystkich typów szkół i dorośli, w tym
osoby niepełnosprawne.
4. Wymiary prac dowolne.
5. Prace winny zawierać informację na trwałe przymocowaną do boku szopki
1) imię i nazwisko autora
2) wiek autora
3) adres i telefon autora, ewentualnie adres email.
4) jeżeli praca została wykonana pod kierunkiem nauczyciela lub opiekuna należy podać
jego imię i nazwisko, szkołę i telefon kontaktowy
6. Każdy zainteresowany udziałem w konkursie powinien dostarczyć prace, wraz z wypełnionymi
kartami zgłoszeń, do dnia 12 grudnia 2015 r. do Biblioteki Miejskiej im. Bernarda Sychty w
Starogardzie Gdańskim (w godz. 8 – 14) lub też wcześniej umówić dostarczenie pracy poza
wymienionymi godzinami, dzwoniąc pod numer 505-600-704.
7. Oceny prac dokona jury w skład, którego wejdą artyści plastycy. Jury oceniać będzie prace w
następujących kategoriach:
a.
b.
c.
d.
e.

Przedszkola
Szkoły podstawowe
Gimnazja
Szkoły ponadgimnazjalne
Kategoria rodzinna

W związku z tym że szopka bożonarodzeniowa jest tematycznie związana z rodziną,
wprowadzamy nową kategorię - kategorię rodzinną, pozwalającą wykonać szopkę wszystkim
domownikom.

8. Wernisaż połączony z wręczeniem nagród odbędzie się w trzecią niedzielę stycznia, tj. 17
stycznia 2016 r. We wcześniejszym terminie, szczególnie podczas świąt Bożego Narodzenia
odbędą się wystawy prac w różnych zakątkach Kociewia.
9. W kwestiach nie objętych regulaminem decyduje organizator. W sprawach organizacyjnych
należy kontaktować się z pomysłodawcą i organizatorem dwudziestu edycji powyższego
konkursu, Danutą Farysej, tel. 505-600-704

Bardzo gorąco zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie!
Życzymy twórczych pomysłów!

Karta zgłoszenia
XXIV KOCIEWSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
na
NAJCIEKAWSZĄ SZOPKĘ BOŻONARODZENIOWĄ
Zgłaszam do XXIV Kociewskiego Konkursu Plastycznego na najciekawszą szopkę
bożonarodzeniową pracę w nastepującej
kategorii.............................................................
(przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, dorośli, osoby niepełnosprawne, rodziny)

1. Nazwisko(a) ..............................................................................
2. Imię(ona) ......................................................................................
3. Wiek .....................................................................................
4. Adres domowy .....................................................................
..................................................................................................
5. Telefon .................................................................................
6. Adres email ..........................................................................
7. Nazwa szkoły, placówki ......................................................
8. Adres szkoły, placówki ........................................................
9. Tel. szkoły, placówki ...........................................................

Jeżeli praca została wykonana pod kierunkiem nauczyciela (opiekuna) prosimy o
podanie następujących informacji:
1. Nazwisko opiekuna ..............................................................
2. Imię opiekuna .......................................................................
3. Telefon kontaktowy ..............................................................

Wypełnienie karty nie zwalnia z obowiązku opisania pracy wg postanowień
regulaminu.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby realizacji XXIV Jubileuszowego Kociewskiego
Konkursu Plastycznego na Najciekawszą Szopkę Bożonarodzeniową zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. O Ochronie Danych
Osobowych (Dz. Ust. Nr 133 pozycja 833).

.................................
Podpis uczestnika

