
BURSA SZKOLNA NR 1 W ZAMBROWIE 
UL. OBWODOWA 2; 18 – 300 ZAMBRÓW 

TEL./FAX: 86 271 26 34; E-MAIL: sekretariat.bursa@powiatzambrowski.com 
XI POWIATOWY KONKURS SZOPEK BOŻONARODZENIOWYCH 

Regulamin konkursu 

I. Postanowienia ogólne 
1. Organizatorem konkursu jest Bursa Szkolna Nr 1 w Zambrowie we współpracy z parafią pw. 

Ducha Świętego. Honorowy patronat nad konkursem obejmuje Starosta Powiatu 
Zambrowskiego. 

 
2. Celem konkursu jest: 

a) zachowanie tradycji budowania szopek bożonarodzeniowych, 
b) pobudzanie inwencji twórczej w zakresie inscenizacji szopek z wprowadzeniem akcentów 

regionalnych, 
c) prezentacja szopki bożonarodzeniowej jako elementu kultury chrześcijańskiej  

i narodowej, 
d) rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz uzdolnień plastycznych dzieci  

i młodzieży, 
e) kształtowanie aktywnej i twórczej postawy dzieci i młodzieży wobec sztuki oraz tradycji  

związanej z obrzędami świąt Bożego Narodzenia, 
f) popularyzacja twórczości utalentowanych uczniów oraz efektów pracy nauczycieli. 
 

3. Tematem konkursu jest wykonanie przestrzennej pracy plastycznej – szopki 
bożonarodzeniowej statycznej lub ruchomej. Koniecznie należy uwzględnić wyraźne 
elementy tradycji Bożego Narodzenia. Oceniane będą: nawiązanie do tradycji, architektura, 
figurki, kolorystyka, nowatorstwo, dekoracyjność i ogólne wrażenie artystyczne. 
 

II. Warunki konkursu 
1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie, uczestnicy pozalekcyjnych  

i pozaszkolnych form edukacji. 
 
2. Prace oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych: 

a) uczniowie szkół podstawowych (klasy 0 - VI) 
b) uczniowie szkół podstawowych (klasy VII - VIII) i gimnazjalnych  (klasy III)   
c) uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. 
 

3. Zgłoszenia uczniów szkół dokonuje dyrektor placówki. 
 
4. Każdy uczestnik (zespół uczestników) powinien dostarczyć jedną pracę przestrzenną 

wykonaną z dowolnego tworzywa z zastrzeżeniem, że szopki które były wystawiane w latach 
poprzednich nie będą uwzględniane. Zastrzega się również, by zespół autorów jednej szopki 
liczył nie więcej niż trzy osoby. 

 
5. Konstrukcja szopki powinna być stabilna. Wszelkie elementy powinny być przymocowane w 

taki sposób,  by nie przesuwały się. Pracę należy opatrzyć metryczką zawierającą dane: imię 
i nazwisko autora (autorów), wiek, nazwa placówki, imię i nazwisko opiekuna - nauczyciela. 
Metryczka powinna być przyklejona do tylnej zewnętrznej ściany szopki.  

 



6. Ustala się nieprzekraczalny termin pisemnego zgłoszenia i dostarczenia szopki do dnia 23  
listopada 2018 r. na adres: Kościół pw. Ducha Świętego, ul. Jana Pawła II 1A, 18 – 300 
Zambrów. Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod nr 721 840 282. Można 
kontaktować się również w godzinach pracy kancelarii parafialnej w g.7.30 – 8.00 oraz 
17.00 – 18.00.  
 

7. Gotowy formularz karty zgłoszeniowej jest dostępny w sekretariacie Bursy Szkolnej Nr 1 w 
Zambrowie (można odbierać osobiście lub faxem – 086 271 26 34) oraz na stronie 
internetowej www.bursa.powiatzambrowski.com  

 
8. Otwarcie wystawy, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 6 grudnia 2018 

roku (czwartek) o g.12.00 w budynku kościoła pw. Ducha Świętego (podziemia). 

9. Szopki zostaną wyeksponowane na wystawie, którą mogą oglądać mieszkańcy powiatu    
zambrowskiego i inni goście w dniach 6 – 30 grudnia 2018 r.  

10. Szopki odbierać należy w dniach 1 – 7 stycznia 2019 r. W przypadku nieodebrania szopki 
dysponuje nią organizator konkursu. 

11. Pisemne zgłoszenie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez uczestników na 
przetwarzanie danych osobowych wyłącznie do celów konkursu.  

 
12. Zgłoszenie udziału w konkursie oznacza również pełną nieodwołalną akceptację niniejszego 

regulaminu.  
 

III. Ocena i nagrody 
1. Prace oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana przez organizatora specjalnie do tego 

celu.  
 
2. Szopki będą oceniane według następujących kryteriów: 

a) ogólne wrażenie artystyczne, oryginalność pomysłu, 
b) opracowanie ogólne, dobór i wykorzystanie materiałów, 
c) motywy regionalne, 
d) wkład pracy, 
e) estetyka pracy oraz trwałość konstrukcji, 
f) walory plastyczne (kompozycja, kolorystyka, dodatki). 
 

3. Komisja Konkursowa oceni szopki w trzech kategoriach wiekowych.  
 
4. Organizator zastrzega prawo do innego podziału nagród, w tym do nieprzyznawania nagród 

w danej kategorii lub przyznawania nagród / wyróżnień dodatkowych. 
 

5. Wyniki konkursu zawierające imiona i nazwiska autorów nagrodzonych prac zostaną podane 
do publicznej wiadomości. 

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

temat żadna korespondencja. 
 

Informacje związane z konkursem można uzyskać pod numerem telefonu: 086 271 26 34. Osobą 
odpowiedzialną za organizację konkursu jest Pani Iwona U. Romanek – Dyrektor Bursy Szkolnej Nr 1 
w Zambrowie. 



KARTA ZGŁOSZENIA 

POWIATOWY KONKURS SZOPEK BOŻONARODZENIOWYCH 

ZAMBRÓW 2018 

UWAGA:  PROSIMY O WYPEŁNIENIE WSZYSTKICH PÓL KARTY DRUKOWANYMI LITERAMI  

Dane uczestnika konkursu 

Imię i nazwisko:  

Wiek/klasa:  

Placówka reprezentowana przez ucznia:  

Opiekun (nauczyciel):  

Telefon kontaktowy opiekuna 
(nauczyciela): 

 

Prezentacja szopki 

Wymiary tj. podstawa i wysokość 
szopki: 

 

Materiały zużyte do wykonania szopki:  

Konieczność podłączenia szopki do sieci 
elektrycznej (podkreśl właściwą 
odpowiedź) 

TAK NIE 

WAŻNE! Deklaracja o przekazaniu szopki na aukcję charytatywną 

Wyrażam zgodę/ Nie wyrażam zgody 

(Podkreśl właściwą odpowiedź) 

Data:  

Podpis opiekuna (nauczyciela):  

 

Zgłoszenie należy dostarczyć razem z szopką na adres: 

Kościół pw. Ducha Świętego  tel.  721 840 282 

ul. Jana Pawła II 1A 

18 – 300 Zambrów   


