
                                                                   
 

    

REGULAMIN  

I Pleszewskiego Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych 

 

 Postanowienia ogólne 

 

1. Organizatorem konkursu jest Muzeum Regionalne w Pleszewie. 

2. Celem konkursu jest: 

 zachowanie tradycji budowania szopek bożonarodzeniowych;  

 pobudzenie inwencji twórczej w zakresie inscenizacji szopek z wprowadzeniem 

akcentów regionalnych; 

 prezentacja szopki bożonarodzeniowej jako elementu kultury chrześcijańskiej 

i narodowej; 

 rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci i młodzieży, a także dorosłych oraz uzdolnień 

plastycznych; 

 ukształtowanie aktywnej i twórczej postawy społeczeństwa wobec sztuki oraz tradycji 

kulturowej związanej z obrzędami okresu Bożego Narodzenia; 

 popularyzacja twórczości utalentowanych uczniów wraz z efektami pracy nauczycieli 

oraz rodzin. 

 

3. Tematyka konkursu 

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie przestrzennej pracy plastycznej - szopki 

bożonarodzeniowej statycznej lub ruchomej w dowolnej technice. Koniecznie należy 

uwzględnić wyraźne elementy tradycji Bożego Narodzenia. Oceniane będą:  

 

 wrażenie artystyczne, estetyka pracy 

 oryginalność pomysłu   

 motywy regionalne 

 wkład pracy 

 trwałość konstrukcji 

 

 

 



                                                                   
 

 

 Warunki konkursu 

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, średnich, instytucji, 

stowarzyszeń, organizacji oraz mieszkańców Miasta i Gminy Pleszew. 

 

1. Prace oceniane będą w 3 kategoriach: 

a. uczniowie szkół podstawowych – prace indywidualne 

b. uczniowie szkół średnich – prace indywidualne 

c. pozostali – w tym organizacje, stowarzyszenia, grupy itp. 

 

2. Każdy uczestnik lub zespół dostarcza tylko jedną pracę przestrzenną wykonaną  

z dowolnego tworzywa. Ze względu na specyfikę pracy, przy powstawaniu szopek dzieciom 

młodszym mogą pomagać inne osoby (rodzice, rodzeństwo, nauczyciele, znajomi itp.). 

Szopka nie może przekroczyć rozmiarów 80 cm szerokości x 50 cm wysokości x 50 cm 

głębokości.  

 

 PREFEROWANE W OCENIE BĘDĄ SZOPKI NIE ZAWIERAJĄCE 

GOTOWYCH ELEMENTÓW!!! 

 

3. Konstrukcja szopki powinna być stabilna. Wszelkie elementy powinny być przymocowane 

w taki sposób, by się nie przesuwały. Pracę należy opatrzyć metryczką zawierającą dane: 

imię i nazwisko autora, kategorię wiekową i miejscowość. 

 

4. Szopki należy dostarczyć do Muzeum Regionalnego w Pleszewie do 18 listopada 2022 

roku. 

Do pracy należy dołączyć wypełnioną Kartę zgłoszenia, stanowiącą załącznik nr 1 

niniejszego regulaminu.  

 

5. W przypadku konieczności podłączenia szopki do sieci elektrycznej należy zaznaczyć 

to w zgłoszeniu oraz dołączyć oświadczenie uczestnika (konstruktora) lub opiekuna 

o pełnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo szopki. 

 

 

 



                                                                   
 

 

6. Pisemne zgłoszenie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez uczestników 

na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie do celów konkursu (w tym publikacji 

prasowej i w social mediach). Zgłoszenie osoby, która nie ukończyła lat 18 musi być 

podpisane przez jej opiekuna (rodzica lub nauczyciela). 

 

7. Zgłaszający pracę oświadcza, że jest ona jego autorskim dziełem. 

 

8. Zgłoszenie udziału w konkursie oznacza również pełną i nieodwołalną akceptację 

warunków niniejszego regulaminu. 

 

 Ocena i nagrody 

 

1. Prace oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Muzeum 

Regionalnego w Pleszewie.  

 

2. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się w dniu 09.12.2022 roku (piątek) 

o godz. 18.00 w Muzeum Regionalnym w Pleszewie podczas uroczystego otwarcia 

I Pleszewskiej Wystawy Szopek Bożonarodzeniowych. 

 

3. Komisja Konkursowa oceni szopki w trzech ww. kategoriach wiekowych.  

Zostaną przyznane następujące nagrody; 

a) Nagroda Główna: Grand Prix - zwycięska szopka ze wszystkich zakwalifikowanych 

szopek bez względu na kategorię. 

b) Trzy pierwsze miejsca w poszczególnych kategoriach. 

  

Nagrodami w konkursie będą: 

 za zdobycie Grand Prix – tablet renomowanego producenta; 

 za zwycięstwo w danej kategorii – zegarek typu smartwatch. 

 

4. Organizator zastrzega prawo do innego podziału nagród, w tym do nie przyznawania nagród 

w danej kategorii lub przyznania nagród/wyróżnień dodatkowych. Fundatorem nagród jest 

Muzeum Regionalne w Pleszewie. 

 



                                                                   
 

 

5. Wyniki konkursu zawierające imiona i nazwiska autorów nagrodzonych prac zostaną 

podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej oraz Facebooku Muzeum 

Regionalnego w Pleszewie. 

 

6. Szopki zakwalifikowane do konkursu zostaną zaprezentowane na I Pleszewskiej Wystawie 

Szopek Bożonarodzeniowych. 

 

7. Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie ani nie będzie prowadzona na 

ten temat żadna korespondencja. 

 

8. Po zakończeniu wystawy szopki będzie można odbierać od dnia 6 lutego 2023 r. do dnia 

11 lutego 2023 r. 

 

9. Szopki nieodebrane do dnia 11 lutego 2023 r. przejdą na własność Muzeum Regionalnego 

w Pleszewie. 

   

 

Uwagi końcowe: 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie. 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do utrwalenia przebiegu konkursu na zdjęciach 

fotograficznych w celu późniejszej publikacji. 

 

 

Informacje związane z organizacją i przebiegiem konkursu można uzyskać u koordynatora 

konkursu - kustosza Witolda Hajdasz pod numerem telefonu (62) 742 83 59.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                   
 
 

KARTA ZGŁOSZENIA 
DO I PLESZEWSKIEGO KONKURSU  

NA WYKONANIE SZOPKI BOŻONARODZENIOWEJ 
 
1. AUTOR/AUTORZY SZOPKI (proszę podać imię i nazwisko): 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
2. IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA AUTORA PRACY KONKURSOWEJ* 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
3. NAZWA SZKOŁY/STOWARZYSZENIA/ ORGANIZACJI/ WSPÓLNOTY ZGŁASZAJĄCEJ 

PRACĘ KONKURSOWĄ (nie dotyczy szopek wykonanych w rodzinie) 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
4. DANE KONTAKTOWE AUTORA/OPIEKUNA PRACY KONKURSOWE 
  

 
Telefon…………………………………….……… e-mail ….................................................................. 
                  

 
O Ś W I A D C Z E N I E** 

1. Oświadczam, że zawarte w niniejszej karcie dane są prawdziwe. 
2. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu konkursu, który rozumiem i w pełni akceptuję.  
3. Oświadczam, że przysługują mi wszelkie prawa autorskie do wykonanej pracy konkursowej. 
4. Oświadczam, że zgłoszona praca konkursowa nie była wcześniej nagradzana. 
5. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Muzeum Regionalne w Pleszewie nadesłanej 

pracy w dowolnym czasie i formie dla celów promocji Konkursu oraz Miasta. 
6. Oświadczam, że mam świadomość, iż przekazanie pracy konkursowej wraz formularzem 

zgłoszeniowym jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach 
i zakresie określonych w regulaminie konkursu przez Muzeum Regionalne w Pleszewie. 

 
Wyrażam zgodę na przekazanie na rzecz Muzeum Regionalnego w Pleszewie, bez osobnego wynagrodzenia, 
autorskich praw majątkowych do zgłoszonej pracy konkursowej, zgodnie z ustawą z dn. 4 lutego 1994 r. o 
prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2021 poz. 1062 j.t.) na polach eksploracji, o których mowa 
w art. 50 tej ustawy, jak również do publicznej prezentacji pracy podczas ogłoszenia wyników konkursu na 
stronie internetowej www.muzeum.pleszew.pl, na profilu społecznościowym Facebook oraz we wszystkich 
materiałach promocyjnych Muzeum Regionalnego w Pleszewie. 
 
 
 
… … … … … … … … … … … … … 
(podpis) 
 
 
… … … … … … … … … … … … … 
(podpis) 
 
* Należy wskazać w przypadku niepełnoletnich autorów pracy konkursowej  
** Oświadczenie podpisuje na tym samym formularzu każdy z autorów pracy konkursowej lub w przypadku 
osób niepełnoletnich każdy z opiekunów autorów 


