
Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie  pt „Najpiękniejsza Szopka Bożonarodzeniowa”.
Swoim  zaangażowaniem  postarajmy  się  podtrzymywać  i  rozwijać  tę  przepiękną  tradycję
najcudowniejszych w naszej polskiej kulturze chrześcijańskiej świąt.

Regulamin konkursu plastycznego.

1.Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Małkini Górnej.

2.Koordynator konkursu – Pani Joanna Sokołowska.

Cele konkursu:
1. Zachowanie tradycji budowania szopek bożonarodzeniowych.
2. Prezentacja szopki bożonarodzeniowej jako elementu kultury chrześcijańskiej i narodowej.
3. Kształtowanie aktywnej i twórczej postawy uczniów wobec sztuki oraz tradycji kulturowej
związanej z obrzędami okresu Bożego Narodzenia.
4. Rozwijanie zainteresowań polskimi tradycjami bożonarodzeniowymi.
5. Rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci i młodzieży.
6. Prezentowanie osiągnięć artystycznych uczniów.
7. Kształtowanie inwencji i wyobraźni twórczej.

Uczestnicy:
Konkurs skierowany jest do uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. Obejmuje następujące 
grupy wiekowe.
1. Uczniowie szkoły podstawowej klas: I-III, IV – VI,
2. Uczniowie gimnazjum.

Warunki:
1. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie przestrzennej pracy plastycznej pt. 
„Najpiękniejsza  Szopka Bożonarodzeniowa”.
2. Konstrukcja szopki i jej elementy (np. samodzielnie wykonane figurki), powinny być 
przytwierdzone stabilnie.
3. Zaleca się wykonanie szopki w oparciu o materiały naturalne (np. drewno, papier, kora, nasiona, 
mech, kamień, itp.), wszystkie elementy szopki powinny być wykonane samodzielnie.
4. Praca ma być wykonana indywidualnie.
5. Prace należy opatrzyć metryczką zawierającą: imię i nazwisko autora, nazwę szkoły i klasę.
6. Zgłoszone do konkursu prace przechodzą na własność organizatora.



Kryteria ocen:
Prace oceniane będą według następujących kryteriów:
1. Ogólne wrażenie artystyczne.
2. Oryginalność pomysłu.
3. Opracowanie tematu, dobór i wykorzystanie materiałów.
4. Wkład pracy.
5. Estetyka pracy oraz trwałość konstrukcji.
6. Walory plastyczne (kompozycja, kolorystyka, dodatki).

Termin:
Prace należy składać u organizatora konkursu do dnia 9 grudnia 2016 r.

Rozstrzygnięcie konkursu:
1. Zakwalifikowane do konkursu prace będą prezentowane na wystawie w GOKiS w dniach 14 - 31
grudnia 2016 roku.
2. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną na stronie organizatora (www.gok.malkinia.pl), a rozdanie 
nagród nastąpi 18 grudnia 2016r podczas Koncertu Bożonarodzeniowego.
3. Oceny prac dokona jury powołane przez organizatora.
4. Komisja oceni szopki ww. kategoriach wiekowych. W każdej z nich zostaną nagrodzeni 
wykonawcy najpiękniejszych szopek.
5. Autorom wyróżnionych prac zostaną przyznane nagrody rzeczowe adekwatne do zajętego 
miejsca.
6. Wszystkim uczestnikom przyznane zostaną pamiątkowe dyplomy za udział w konkursie.

Zapraszamy  do  wzięcia  udziału  w  konkursie  i  życzymy  wspaniałych  pomysłów  podczas
wykonywania prac.


