
Regulamin konkursu

SZOPKA BOŻONARODZENIOWA

organizowanego przez
Muzeum Ziemi Wieluńskiej

1.  Postanowienia ogólne:
*  organizatorem konkursu jest Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu;
*  konkurs zasięgiem obejmuje historyczną ziemię wieluńską.
2.  Celem konkursu jest:
*  rozwój wrażliwości estetycznej dzieci i młodzieży oraz uzdolnień plastycznych; 
*  wzbudzanie inwencji twórczej przy inscenizacji szopek, z uwzględnieniem 
tradycji i akcentów regionalnych;
*  kształtowanie aktywnej i  twórczej postawy społeczeństwa wobec sztuki 
oraz tradycji Świąt Bożego Narodzenia;
*  promowanie twórczości utalentowanych uczniów i efektów pracy nauczycieli;
*  prezentacja szopki bożonarodzeniowej jako elementu kultury chrześcijań-
skiej i narodowej.
3.  Tematyka:
*  uczestnicy konkursu wykonują przestrzenną pracę plastyczną – szopkę bo-
żonarodzeniową statyczną bądź ruchomą, uwzględniając przy tym elementy 
tradycji Bożego Narodzenia. 
4.  Warunki uczestnictwa:
*  w konkursie biorą udział uczniowie, jak i uczestnicy pozalekcyjnych oraz 
pozaszkolnych form edukacyjnych;
*  dostarczone prace będą oceniane w III kategoriach wiekowych:
-  uczniowie szkół podstawowych klasy I - IV, 
-  uczniowie szkół podstawowych klasy V - VIII,
-  uczniowie szkół średnich;
*  każdy uczestnik (grupa uczestników) powinien dostarczyć jedną pracę 
przestrzenną, wykonaną z dowolnego tworzywa, przy czym sugeruje się wy-
konanie szopek z materiałów naturalnych;
*  szopka ma być pracą autorską uczestnika (uczestników) konkursu;
*  dostarczone prace muszą zawierać następujące dane uczestnika konkursu:
-  imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres do korespondencji, numer tele-
fonu, e-mail, miejsce nauki (szkoła), opiekun szkolny (jeśli jest); 
-  podstawowe informacje na temat szopki np.: materiały użyte do budowy szopki;
*  w konkursie nie mogą brać udziału prace, które brały już udział w innych 
konkursach.
5.  Terminy:
*  szopkę należy dostarczyć do Muzeum Ziemi Wieluńskiej, ul. Narutowicza 13, 
98-300 Wieluń w terminie do 30 listopada 2022 r. (godz.15.00);
*  po tym terminie prace nie będą przyjmowane;
*  wystawa pokonkursowa trwać będzie do 15 stycznia 2023 r.
. Rozstrzygnięcie konkursu:
*  prace oceniać będzie Komisja Konkursowa, decyzje Komisji są nieodwołalne 
i niezaskarżalne;
*  szopki będą oceniane według następujących kryteriów: 
-  ogólne wrażenie artystyczne, 
-  oryginalność pomysłu, 

-  opracowanie ogólne, 
-  dobór i wykorzystanie materiałów, 
-  uwzględnienie motywów regionalnych i tradycyjnych,
-  wkład pracy,
-  estetyka pracy oraz trwałość konstrukcji,
-  walory plastyczne (kompozycja, kolorystyka, dodatki);
* Komisja Konkursowa oceni szopki w trzech ww. kategoriach wiekowych; 
* dla najlepszych prac przewidujemy atrakcyjne nagrody rzeczowe;
* prace zakwalifikowane do konkursu prezentowane będą na wystawie 
pokonkursowej w Muzeum Ziemi Wieluńskiej;
* dla uczestników konkursu przewidziane jest spotkanie z  okazji 
otwarcia wystawy pokonkursowej, połączone z  uroczystym wręcze-
niem nagród i wyróżnień;
*  ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 6 grudnia 2022 r. 
(wtorek) o godz. 12.00.
7.  Prawa autorskie:
* Muzeum Ziemi Wieluńskiej zastrzega sobie prawo do bezpłatnego 
fotografowania, powielania, publikowania i  eksponowania prac kon-
kursowych w celach promocyjnych i popularyzatorskich na wystawach 
i  we wszelkiego rodzaju wydawnictwach własnych oraz w  środkach 
masowego przekazu;
* zgłoszenie pracy do konkursu oznacza wyrażenie zgody przez uczest-
ników na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie do celów kon-
kursu (w tym publikacji prasowej i przekazu telewizyjnego). Zgłoszenie 
osoby, która nie jest pełnoletnia, musi być podpisane przez jej opiekuna 
(rodzica lub nauczyciela).
8.  Sprawy różne:
* organizatorzy zastrzegają, iż nie ponoszą odpowiedzialności za stan 
przesyłek;
* każdy uczestnik konkursu po otrzymaniu regulaminu powinien wy-
pełnić i podpisać załączoną Kartę Uczestnictwa i dostarczyć ją do Mu-
zeum Ziemi Wieluńskiej wraz z pracą, co jest równoznaczne z akcep-
tacją treści niniejszego regulaminu;
* wszelkich informacji związanych z  konkursem udziela Muzeum 
Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu, ul. Narutowicza 13, tel. (43) 843 43 
34 lub 601929303, drogą mailową: mzw@poczta.onet.pl;
* odbiór dostarczonych prac musi nastąpić do 14 dni po zakończeniu 
wystawy, po tym terminie prace nie będą wydawane. Nieodebrane pra-
ce zostaną poddane recyklingowi. 


