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REGULAMIN KONKURSU 

 

UCZESTNICY: 
Uczestnikiem konkursu może być każde dziecko w wieku przedszkolny, szkoły podstawowej,  

 lub szkoły gimnazjalnej. 

Prace będą oceniane w 4 grupach wiekowych: 

1. Przedszkola 

2. Szkoła podstawowa 
 6-10 lat 
 11 -13 lat 

3. Gimnazjum 

oraz w dwóch kategoriach: 

Kolaże, rzeźby, płaskorzeźby, prace malarskie, graficzne i rysunkowe. 

Szopki konstrukcyjne. 

Uczestnik może złożyć jedną pracę. 

Prace grupowe nie będą oceniane!!! 

 

TECHNIKA: 
Do konkursu można złożyć kolaże, rzeźby, płaskorzeźby i kompozycje przestrzenne 

wykonane w dowolnej technice plastycznej z dowolnych materiałów (papier, masa solna, 

plastelina, drewno, gips, glina i inne), prace malarskie, graficzne i rysunkowe. 

FORMAT: 
Prace na podłożu płaskim - minimalny format A4, maksymalna wielkość A2. 

Płaskorzeźby – maksymalna wielkość A4 



Rzeźby do 30 cm wysokości. 

Kompozycje przestrzenne: do wysokości 30 cm, wielkość podstawy kompozycji 

maksymalnie A2 

Jeden uczestnik może złożyć jedną pracę. 
 

OPIS PRACY PRZYSŁANEJ INDYWIDUALNIE: 
Na odwrocie pracy lub w sposób trwały (w przypadku rzeźb) każdy uczestnik powinien 

umieścić: 

Imię i nazwisko 

Wiek 

Adres zamieszkania, telefon, email, ew.fax. 

Imię i nazwisko opiekuna, który zachęcił do wzięcia udziału w konkursie (np. rodzica, 

cioci, wujka itd.) 

Ponadto uczestnik powinien wypełnić załączony właściwy druk zgłoszenia i dołączyć 

do prac w tym samym opakowaniu. 

Te wszystkie informacje są bardzo pomocne w organizacji wernisażu i przygotowaniu 

nagród, wyróżnień i dyplomów dla uczestników. 

TERMIN SKŁADANIA PRAC: 
Prace należy składać osobiście w siedzibie Samorządowego Centrum Kultury Turystyki i Rekreacji 

w Popielowie do dn. 12.12.2011 r. 

 

JURY: 
Jury powołane przez organizatora przyzna nagrody i wyróżnienia. 

Jury wybierze prace na wystawę i jest to forma wyróżnienia. 

Decyzje jury są ostateczne. 

Jury ma prawo do innego podziału nagród i wyróżnień. 

 

NAGRODY DLA UCZESTNIKÓW: 
Autorzy prac nagrodzonych i wyróżnionych otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy. Autorzy 

prac zakwalifikowanych tylko na wystawę otrzymają dyplomy. 

WRĘCZENIE NAGRÓD - WERNISAŻ WYSTAWY: 
O terminie wernisażu wystawy oraz wręczeniu nagród zostaną powiadomione szkoły. 

WYSTAWA: 
Nagrodzone i wyróżnione szopki będzie można obejrzeć w dniu wernisażu, w siedzibie 

Samorządowego Centrum Kultury Turystyki i Rekreacji w Popielowie. Nagrodzeni uczestnicy 

zostaną powiadomieni telefonicznie lub faksem i zaproszeni na wernisaż oraz rozdanie nagród. 

INFORMACJE DODATKOWE: 
Organizator zastrzega sobie prawo bezpłatnej reprodukcji i wykorzystania zdjęć 

nagrodzonych prac. 

Samorządowe Centrum Kultury Turystyki i Rekreacji w Popielowie oświadcza, że wszystkie dane 

osobowe będą wykorzystane jedynie w celach informacyjnych dotyczących konkursu. Jednocześnie 

uczestniczący w jakikolwiek sposób w konkursie (jako autor prac lub opiekun) zgadzają się na 

przetwarzanie danych osobowych w celach informacyjnych dotyczących konkursu. 

SZOPKI będzie można odebrać w dniu wernisażu (po zakończeniu uroczystości). 

 

Po tym terminie odbiór prac nie będzie możliwy! 

Jednocześnie informujemy, że Samorządowe Centrum Kultury Turystyki i Rekreacji w 

Popielowie  nie odsyła prac biorących udział 

w konkursie. Prace należy odbierać osobiście w naszej siedzibie. 

 



 

 

 

 

KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZĄ SZOPKĘ 

BOŻONARODZENIOWĄ 
EDYCJA I 2010-2011 r. 

KARTA ZGŁOSZENIA INDYWIDUALNEGO 

PROSIMY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI 

 
IMIĘ I NAZWISKO AUTORA PRACY*: 

 
ADRES AUTORA*: 

 
WIEK AUTORA PRACY* 

 
IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA* 

 
TELEFON KONTAKTOWY (EW. FAX) DO OPIEKUNA*: 

 

 

 

 

 
EMAIL OPIEKUNA 

 
DODATKOWE UWAGI OPIEKUNÓW 

 

*WYPEŁNIĆ OBOWIĄZKOWO 
 

WYPEŁNIAJĄC TĘ KARTĘ WYRAŻAM ZGODĘ NA 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W 

ZAKRESIE OKREŚLONYM SZCZEGÓŁOWO W 

REGULAMINIE KONKURSU „SZOPKA 2010-2011” 

 

.............................................. 
PODPIS OPIEKUNA PRAWNEGO 

 
 
 
 
UWAGI ORGANIZATORA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


