
Szanowni Państwo! 

 

 

Klub Seniora „Nasza Chata”, Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Czchowie 

oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Czchowskiej zachęceni sukcesem poprzednich edycji 

konkursu plastyczno-technicznego o tematyce bożonarodzeniowej, serdecznie zapraszają 

wszystkich do udziału w III Gminnym Konkursie pt. „Rodzinna Szopka 

Bożonarodzeniowa”. 
 

REGULAMIN KONKURSU 

 

§ 1. Organizator 

 

1. Organizatorem Konkursu „Rodzinna Szopka Bożonarodzeniowa”, zwanego 

„Konkursem” jest Klub Seniora „Nasza Chata”, Miejski Ośrodek Kultury Sportu i 

Rekreacji oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Czchowskiej. 

2. Patronat nad konkursem objął Burmistrz Czchowa oraz Sekretarz Gminy Czchów.  

 

§ 2. Cele Konkursu 

 

1. Kultywowanie pięknej tradycji. 

2. Promowanie lokalnego rękodzieła. 

3. Integracja pokoleniowa społeczeństwa. 

4. Wartość wspólnej pracy, przynosząca korzyści dla ogółu społeczeństwa.  

 

§ 3. Przedmiot Konkursu 

 

1. Szopki Bożonarodzeniowe mogą zostać wykonane: 

a. w dowolnej formie plastycznej,  

b. z dowolnego materiału np. papier, tektura, plastelina, modelina, masa solna, 

lub papierowa, gałązki, drewno – lub inne, 

2. Gotowe elementy np. : figurki (zakupione!) dyskwalifikują szopkę w Konkursie.  

 

§ 4. Warunki uczestnictwa w Konkursie i termin przekazywania prac 

 

1. Uczestnikami Konkursu mogą być: 

a. rodziny,   

b. szkoły i przedszkola z terenu gminy Czchów.  

2. Grupa przekazuje jedną wspólnie wykonaną pracę do jednostki oświatowej (szkoły, 

przedszkola), do której uczęszcza najmłodszy z jej uczestników. 

3. Organizator wyznacza dwa etapy Konkursu:  

a. I - szkolny, przedszkolny, 

b. II - gminny. 

4. Dyrektorzy szkół i przedszkoli przeprowadzają I etap Konkursu w swojej jednostce.  

5. Termin składania prac do I etapu Konkursu ustala organizator – szkoła, przedszkole. 

6. Trzy szopki wyróżnione w I etapie zostają zakwalifikowane do II etapu Konkursu – 

gminnego, które należy złożyć w Miejskim Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w 

Czchowie do 18 stycznia 2016 roku wraz z kartą zgłoszenia.  

7. Zasady oceny prac konkursowych:  

      - pomysłowość w wyborze materiałów, 



      - staranność wykonania, 

      - wykorzystanie elementów lokalnej architektury, 

      - własnoręcznie wykonane elementy – figurki dekoracje. 

 

§ 5. Finał Gminnego Konkursu na Rodzinną Szopkę Bożonarodzeniową 

 

 Wystawa nagrodzonych prac i rozdanie nagród odbędzie się 29 stycznia 2016 r. w sali 

kina Baszta w Czchowie. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o godzinie spotkania za 

pośrednictwem szkoły lub przedszkola.   

 Szczegółowych informacji dotyczących Konkursu udziela Miejski Ośrodek Kultury 

Sportu i Rekreacji w Czchowie – tel. 14 68 43 188, moksir@czchow.pl .  

 Organizator zastrzega sobie prawo do bezterminowego wykorzystania prac 

konkursowych w całości lub w części, m.in. poprzez publikację ich zdjęć na stronie 

Organizatora, jak również w materiałach reklamowych i poprzez ich prezentację                     

w formie wystawy.  

 

 

Organizatorzy 

 

 

 

 


