
 
 

 
 

   REGULAMIN  

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 VII  Konkursu  Na  Najpiękniejszą  Szopkę  Bożonarodzeniową  

 Włocławek 2019 
 
  

 
Organizator konkursu: Klub „Zazamcze” Centrum Kultury „Browar B.”, ul. Toruńska 87, 

87.800 Włocławek; tel.: 54 232 25 66, 799 111 051, 
Centrum Handlowe WZORCOWNIA we Włocławku 
 

I. Cele konkursu 
- propagowanie tradycji robienia szopek, 
- prezentacja szopki bożonarodzeniowej jako elementu kultury chrześcijańskiej i narodowej, 
- kształtowanie aktywnej i twórczej postawy wobec sztuki oraz tradycji. 
 
II. Uczestnicy 

W konkursie na najpiękniejszą Szopkę Bożonarodzeniową mogą wziąć udział uczniowie szkół 
podstawowych, ostatnich klas gimnazjalnych oraz rodziny z Włocławku i okolic. Uczestnikiem 
może być grupa osób (zespół) reprezentujący szkołę, rodzinę, przyjaciół lub społeczność 
lokalną. 

        
III. Tematyka konkursu 

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie przestrzennej pracy plastycznej - szopki 
bożonarodzeniowej, która może uwzględniać historię Włocławka, jego współczesny pejzaż 
lub elementy folkloru kujawskiego. 
 
IV. Zasady konkursu 
1. Prace będą oceniane w trzech kategoriach:  
 * szkoła podstawowa : klasy I-IV 

 * szkoła podstawowa: klasy V-VIII  
 * kategoria rodzinna 

2. Każdy zespół uczestników (jedna szkoła, jedna rodzina) może dostarczyć jedną pracę.  
Pozostałe prace, wykonane przez uczniów mogą być zgłoszone w kategorii rodzinnej. 
3. Szkoły mogą pośredniczyć w propagowaniu konkursu wśród rodzin uczniów.  
4. Zgłoszenia prac dokonuje uczestnik konkursu lub opiekun uczestników na podstawie karty 
zgłoszenia stanowiącej Załącznik nr 1. do niniejszego Regulaminu. 

5. Szopka może być wykonana z dowolnego materiału oraz dowolną techniką plastyczną. 
Szerokość/długość podstawy Szopki nie powinna przekraczać 80 cm, dopuszcza  
się oświetlenie szopki jedynie światłem bateryjnym. Wszystkie elementy szopki /figurki, 
ozdoby/ powinny być wykonane ręcznie.  
6. Konstrukcja szopki powinna być stabilna, a wszystkie jej elementy (figurki) powinny być 
przymocowane w sposób trwały (uniemożliwiający ich przesuwanie). 
 



 
 
 
 
V. Kryteria oceny prac  
1. Pracę oceniać będzie powołana przez Organizatora komisja konkursowa. 
2. Szopki będą oceniane według następujących kryteriów: 
- pomysłowość i oryginalność wykonania szopki, 
- ogólne wrażenie artystyczne,   
- dobór materiałów, estetyka oraz wkład pracy.  
 
VI. Nagrody: 
Komisja konkursowa przyzna następujące nagrody:  
1.Nagrody ufundowane przez Centrum Handlowe Wzorcownia we Włocławku  
dla kategorii szopka rodzinna.   
2. Nagrody ufundowanej przez Centrum Kultury „Browar B.” w każdej z trzech wymienionych 
w regulaminie kategorii. 
 
VI. Przebieg konkursu 
1. Formularz zgłoszeniowy i szopkę opatrzoną metryczką zawierającą dane twórców (szkoły, 
rodziny) należy dostarczyć do dnia 16 grudnia 2019 r. do Klubu „Zazamcze” ul. Toruńska 87 
2. Koszt dostarczenia prac pokrywają uczestnicy konkursu. 
3. Informacja o nagrodzonych Szopkach zostanie opublikowana na stronie internetowej 
www.ckbrowarb.pl, a  zwycięzcy zostaną powiadomieni telefonicznie na podstawie danych 
zamieszczonych w formularzu zgłoszeniowym. 
4. Otwarcie wystawy szopek oraz publiczne ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 
w dniu 18 grudnia 2019 r. o godz. 17.00 w Klubie "Zazamcze" ul. Toruńska 87 . 
5. Nagrodzone i wyróżnione szopki będą prezentowane od 19 grudnia 2019 r. do 6 stycznia 
2020 r. w Centrum Handlowym Wzorcownia II piętro. 
6. W dniach 8-18 stycznia 2020 r. należy odebrać szopki z Klubu „Zazamcze” ul. Toruńska 87. 
    /Uczestnicy konkursu proszeni są o nie odbieranie szopek z  Centrum Handlowego Wzorcownia/. 
7. Za prace nieodebrane w określonym terminie Organizator nie ponosi odpowiedzialności. 
 
VII. Postanowienia końcowe 
Zgłoszenie prac do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego 
Regulaminu. W przypadku małej ilości prac zgłoszonych do konkursu Organizator zastrzega 
sobie prawo do przerwania lub odwołania Konkursu.  

 

 

 

 
Informacje związane z konkursem można uzyskać w Klubie „Zazamcze” 

 Centrum Kultury „Browar B.” pod numerem telefonu 54 232 25 66, 799 111 051. 

 

 

 
                            


