
                                  REGULAMIN KONKURSU NA SZOPKĘ BOŻONARODZENIOWĄ  
 
 1. Organizator:  
 Dom Kultury w Komorowicach. 

 
 2. Cel konkursu:  
- rozwijanie wyobraźni oraz wrażliwości estetycznej,  
- zachęcanie dzieci i osób dorosłych do rozwijania zainteresowań,  
- promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu z rodziną,  
- zachęcanie do nawiązywania międzypokoleniowego dialogu,  
- propagowanie szacunku dla osób starszych oraz narodowych i lokalnych tradycji,  
- pogłębianie wiedzy na temat symboli związanych ze Świętem Bożego Narodzenia.  
 
 3. Zadaniem konkursowym jest:  
 Wykonanie przestrzennej szopki bożonarodzeniowej z dowolnych materiałów, w dowolnym              
formacie. 
 
 4. Warunki uczestnictwa:  
- Konkurs przeznaczony jest dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych z terenu miasta 

 Bielska-Białej oraz powiatu bielskiego. 
-Oprócz szopek wykonywanych indywidualnie do konkursu można zgłosić prace wykonywane przez 
całe rodziny. 
-Przedmiotem rywalizacji konkursowej jest wykonanie przestrzennej szopki betlejemskiej. -Szopki 
muszą być wykonane ręcznie i nie mogą zawierać gotowych elementów, dostępnych w handlu. 
Szopki powinny mieć charakter przestrzenny (tzn. nie może to być praca narysowana na kartce 
papieru). 
-Szopki muszą nawiązywać w swej treści do ewangelicznego wydarzenia, jakim jest  Boże 
Narodzenie i mogą zawierać elementy sakralnej lub świeckiej architektury. 
-Szopki mogą zawierać elementy ruchome.  
 
5. Termin i warunki dostarczenia prac:  
Prace wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia (do pobrania) będą przyjmowane do 2 grudnia 2022 r. 
w Domu Kultury w Komorowicach, 
43-346 Bielsko-Biała ul. Olimpijska 16 
 
 6. Kryteria oceny:  
Członkowie komisji konkursowej w składzie 5 osób oceniają zgłoszone do konkursu prace.  
Ocenie podlegać będą:  

 estetyka wykonania  
 zgodność z tematem  
 pomysłowość, oryginalność  
 samodzielność wykonania  

  
7. Rozstrzygnięcie konkursu:  
Zwycięzcy zostaną ogłoszeni podczas IV Komorowickiego Jarmarku Bożonarodzeniowego 



10 grudnia 2022 r.  
 
8. Postanowienia końcowe: 

1. Wyniki konkursu ogłoszone przez Komisję Konkursową są ostateczne. Od decyzji  
 komisji nie przysługuje odwołanie.  
 

Dom Kultury w Komorowicach 
                 ul. Olimpijska 16 

43-346 Bielsko-Biała 
 
lub pod numerem telefonu (33) 815 87 38 

2. Decyzja organizatorów dotycząca wskazania laureatów konkursu  
oraz przyznania nagród nie podlega żadnym reklamacjom. 

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie dotyczących przebiegu 
konkursu wynikłych z przyczyn niezależnych od organizatora. 

4. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator. 

 
 


