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REGULAMIN 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Kwidzynie i Gmina Kwidzyn                                               

2. Cele konkursu:   

 Zachowanie i kultywowanie tradycji ludowych związanych z obchodami Świąt Bożego Narodzenia - 

budowania szopek 

 Rozwijanie wyobraźni, umiejętności plastycznych i wrażliwości dzieci, młodzieży  i dorosłych; 

 Wspieranie wartości rodzinnych  poprzez wspólne twórcze spędzanie czasu wolnego; 

 Pobudzenie inwencji twórczej w zakresie aranżacji szopek z dodatkiem akcentów regionalnych. 

 

3. Tematyka konkursu 

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie przestrzennej pracy plastycznej – szopki bożonarodzeniowej. 

Należy uwzględnić elementy tradycji Bożego Narodzenia, z wykorzystaniem materiałów naturalnych, 

ekologicznych, takich jak drewno, masa solna, kora, słoma, papier, itp. 

 

2. WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Konkurs skierowany jest do rodzin mieszkających w Gminie Kwidzyn.                                                                   

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 umiar w wielkości wykonanych prac                         

i o trwałość użytych w nich materiałów). 

5. Konstrukcja szopki powinna być stabilna (wszystkie elementy powinny być przymocowane, stateczne                             

i stabilne): 

1) W przypadku konieczności podłączenia szopki do sieci elektrycznej należy zaznaczyć to w zgłoszeniu oraz 

dołączyć oświadczenie uczestnika (wykonawcy) lub opiekuna o pełnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo 

szopki. 

2) Do tworzenia szopki z elementami elektrycznymi można użyć wyłącznie urządzeń i podzespołów, które 

posiadają certyfikat bezpieczeństwa w UE.    

7. Do konkursu nie mogą być zgłaszane szopki biorące udział w jego ubiegłorocznej edycji.                                                   

8. Każdą szopkę należy opatrzyć metryczką * (najlepiej w miejscu niewidocznym, np. na spodzie)  

3. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA PRAC 

1. Miejsce: Siedziba Gminnego Ośrodka Kultury w Kwidzynie, Mareza ul. Długa 5, 82 – 500 Kwidzyn 

2. Termin: do 14 grudnia 2020 r. do godziny 15:00 po wcześniejszym kontakcie z instruktor GOK Elżbietą 

Jabłońską pod numerem  724 - 452 - 020. 

* (Regulamin i metryczka znajduje na stronie Gminnego Ośrodka Kultury w Kwidzynie jako pliki do pobrania) 

 

 



4. 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. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się on – line w terminie  18.12.2020 r. o godzinie  18:00 na stronie 

internetowej Gminnego Ośrodka Kultury w Kwidzynie i fb GOK Kwidzyn, zwycięzców poinformujemy 

telefonicznie. 

4. Wręczenie nagród odbędzie się w późniejszym terminie po ustaleniu telefonicznym z uczestnikami. 

5. Ocenione szopki będzie można odebrać po rozstrzygnięciu konkursu z Marezy ul. Długa 5. 

6. Wystawa pozostałych szopek zorganizowana będzie w Parafii Św. Antoniego w Rakowcu ul. Kwidzyńska 26,                  

a po jej zakończeniu będzie można odebrać szopki z Kościoła. 

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

8.Prace zgłaszane po terminie nie będą przyjmowane i nie wezmą udziału w konkursie.  

1) Zgłoszenie jest równoznaczne z wyrażaniem zgody przez uczestników na przetwarzanie danych osobowych 

wyłącznie do celów konkursu (w tym publikacji prasowej). Uczestnik konkursu, zgłaszając swój udział, zgadza się 

z postanowieniami niniejszego regulaminu. 

2) Kalauzula informacyjna RODO stanowi załącznik do regulaminu. 

3)  Zgłoszenie osoby, która nie ukończyła 18 lat musi być podpisana przez jej rodzica lub opiekuna prawnego. 

10. Zgłaszający prace oświadcza, że jest ona jego autorskim dziełem , wolnym od wad prawnych. 

11. Organizator zastrzega sobie prawo do umieszczania zdjęć osób zgłoszonych do konkursu na stronach 

internetowych, w mediach i wykorzystywania ich w innej formie w celu popularyzacji konkursu wraz                                 

z podaniem imienia i nazwiska wykonawcy.                                                                                                                             

5. OCENY I NAGRODY 

1.Prace zostaną poddane ocenie przez komisję konkursową oceniać. 

2.Szopki będą oceniane według następujących kryteriów:  

 ogólne wrażenie artystyczne, oryginalność pomysłu (0 - 5 punktów); 

 dobór i wykorzystanie materiałów (w szczególności naturalnych i ekologicznych), (0 -5 punktów); 

 motywy regionalne; (0 - 5 punktów); 

 wkład pracy; (0 - 5 punktów); 

 estetyka pracy oraz trwałość konstrukcji; (0 - 5 punktów); 

 walory plastyczne m.in. kompozycja, kolorystyka, dodatki (0 - 5 punktów); 

3. Organizator zastrzega prawo do innego podziału nagród lub przyznania nagród/wyróżnień dodatkowych. 

4. Wyniki konkursu zawierające imiona i nazwiska autorów nagrodzonych prac zostaną podane do publicznej 

wiadomości w mediach oraz na stronie internetowej GOK-u i fb GOK Kwidzyn. 

5. Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie. 

6. Więcej informacji związanych z konkursem można uzyskać pod numerem telefonu:                                                         

724 - 452 - 020  Elżbieta Jabłońska instruktor Gminnego Ośrodka Kultury w Kwidzynie. 

 

Serdecznie zapraszamy                                                                                                                                                                            

do udziału w konkursie  


