
REGULAMIN KONKURSU 

NA ŚWIĘTOKRZYSKĄ SZOPKĘ BOŻONARODZENIOWĄ 

  

 

Organizatorzy zapraszają do wzięcia udziału w I Diecezjalnym Konkursie na 

Świętokrzyską Szopkę Bożonarodzeniową. Celem konkursu jest kultywowanie 

obrzędów i tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia oraz tradycjami 

diecezji kieleckiej, związanej od początków swego istnienia z Ziemią Świętego 

Krzyża. 

  

Organizatorzy  
1. Organizatorami Konkursu są: Wydział Katechetyczny Diecezji Kieleckiej oraz 

Muzeum Diecezjalne w Kielcach przy współpracy ze Stowarzyszeniem Na Rzecz 

Ochrony i Promocji Sztuki Sakralnej „Ars Sacra” oraz Instytutem Dziedzictwa 

i Kultury Regionalnej „Enkolpion”. Patronat honorowy nad konkursem objął Ksiądz 

Biskup Ordynariusz Jan Piotrowski. 

  

Uczestnicy 
1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych leżących na 

terenie diecezji kieleckiej - wykonawcy indywidualni lub grupa rówieśnicza. 

Dopuszcza się następujące kategorie wiekowe: 

- uczniowie klas 1-3 szkoły podstawowej 

- uczniowie klas 4-6 szkoły podstawowej 

2. W obydwu kategoriach dopuszcza się prace indywidualne i zbiorowe, przy czym 

praca zbiorowa może liczyć maksymalnie 3 wykonawców. Każdy uczestnik lub 

grupa może zgłosić tylko jedną szopkę. 

  

Zasady przygotowania prac 

1. Szopka Bożonarodzeniowa może być wykonana według wszelkich możliwości 

twórczych. Dopuszcza się dowolność inspiracji i użytych form, z zastrzeżeniami: 

- forma szopki i jej wykonanie musi reprezentować poszanowanie dla tradycji 

bożonarodzeniowych oraz nawiązywać do tradycji regionu świętokrzyskiego 

- podstawa szopki nie może przekraczać wymiarów 45 cm x 60 cm 

- wszystkie elementy szopki muszą być wykonane własnoręcznie przez uczniów 

biorących udział w konkursie. Niedopuszczalne jest użycie elementów z seryjnej 

produkcji, np. gotowych figurek, pocztówek. 

2. Szopki nie spełniające powyższych kryteriów nie będą oceniane w konkursie. 

3. Każdą szopkę należy zaopatrzyć w metryczkę i kopertę z kartą zgłoszeniową 

wg załączonego wzoru. 

  

Etapy konkursu, kryteria oceny 

1. Konkurs odbywa się dwuetapowo. I etapem jest konkurs szkolny. Jury powołane 

przez każdą ze szkół ocenia szopki wg reguł ustalonych w niniejszym regulaminie. 

Spośród wszystkich prac, jury wybierze maksymalnie dwie szopki – po jednej z 



każdej kategorii wiekowej (klasy 1-3 i klasy 4-6), które zostaną zgłoszone do II etapu 

konkursu – konkursu międzyszkolnego. Prace zgłoszone do II etapu konkursu 

oceniane są przez jury powołane przez Organizatora konkursu. 

2. Jury ocieniać będzie między innymi: pomysłowość, estetykę pracy oraz trwałość 

konstrukcji, walory plastyczne (kompozycja, kolorystyka), oryginalne ujęcie tematu, 

nawiązanie do tradycji, ogólne wrażenie artystyczne, dobór i wykorzystanie 

materiałów, wkład pracy. 

3. Od oceny jury konkursowego uczestnikom konkursu nie przysługuje odwołanie. 

  

Przyjmowanie prac 
1. Szopki w I etapie konkursu (szkolnym) należy wykonać do 11 grudnia 2015 roku. 

2. Prace biorące udział w II etapie konkursu (międzyszkolnym) należy dostarczyć do 

dnia 18 grudnia 2015 do siedziby Wydziału Katechetycznego Diecezji Kieleckiej, 

adres: ul. Jana Pawła II 3, 25-025 Kielce w godzinach pracy Wydziału. 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 15 stycznia 2016 r. 
 

Nagrody 
1. Wszystkie szopki zgłoszone do II etapu konkursu, będą stanowiły ekspozycję 

w Muzeum Diecezjalnym w Kielcach. 

2. Spośród wszystkich szopek zgłoszonych do konkursu, jury dokona wyboru 3 

szopek nagrodzonych autorstwa uczestników klas 1-3 oraz 3 szopek autorstwa 

uczestników klas 4-6, przyznając odpowiednio miejsca od 1 do 3 w każdej z kategorii 

wiekowych. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przyznania oprócz nagród 

również wyróżnień. Wręczenie nagród odbędzie się w Muzeum Diecezjalnym w 

Kielcach. Laureaci zostaną powiadomieni o terminie spotkania. 

 

Dodatkowe informacje 

1. Złożenie pracy konkursowej oznacza zgodę uczestnika, opiekuna i pedagoga oraz 

akceptację warunków niniejszego regulaminu. 

2. Autorzy szopek, opiekunowie i pedagodzy wyrażają zgodę na publikowanie i 

wykorzystywanie materiałów fotograficznych i filmowych dotyczących wykonanych 

szopek w mediach w celach reklamujących konkurs. 

3. Prace przekazane do II etapu konkursu, na życzenie uczestników, mogą zostać 

zwrócone ich autorom, po zakończeniu ekspozycji w Muzeum Diecezjalnym w 

Kielcach.  Każdy z laureatów zostanie powiadomiony o terminie zakończenia 

ekspozycji i możliwości zabrania szopki. 

4. Kontakt w sprawach konkursu: s. Sylwia Kolano, Tel. 41-368-25-27; e-mail: 

s.sylwia44wp.pl 
 

 


