REGULAMIN
XXI KONKURSU NA ŚLĄSKĄ
SZOPKĘ BOŻONARODZENIOWĄ
2017/2018
I. Organizator Konkursu
Organizatorem Konkursu jest Muzeum Miejskie im. Maksymiliana Chroboka
w Rudzie Śląskiej.
II. Cele konkursu
Celem konkursu jest kultywowanie tradycji świątecznych, zwłaszcza szeroka
popularyzacja miejscowego zwyczaju „strojenia betlejek” w okresie Świąt Bożego
Narodzenia, a także kształtowanie i rozwijanie uzdolnień plastyczno-technicznych dzieci i
młodzieży.
III. Warunki uczestnictwa w Konkursie
1. Konkurs przeznaczony jest przede wszystkim dla uczniów rudzkich placówek
oświatowych: przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich, a także dla
podopiecznych placówek kulturalnych (domy kultury, kluby osiedlowe).
2. Wprowadzona jest także kategoria „szopka rodzinna”. Oprócz szopek wykonywanych
przez dzieci do konkursu można zgłosić prace wykonywane przez całe rodziny. Na szopce
powinna być zamieszczona informacja, że została wykonana przez rodzinę.
3. Szopki muszą nawiązywać w swej treści do ewangelicznego wydarzenia, jakim było Boże
Narodzenie i mogą zawierać elementy sakralnej lub świeckiej architektury z terenu Rudy
Śląskiej lub jej najbliższych okolic oraz mogą też nawiązywać do tradycji Górnego Śląska.
4. Szopki bożonarodzeniowe mogą być wykonane dowolną techniką i z dowolnych
materiałów, np.: tektury, drewna, szkła, blachy, styropianu itd. Szopki muszą być wykonane
ręcznie i nie mogą zawierać gotowych elementów, dostępnych w handlu. Nie wolno także
wykonywać figurek – odlewów z foremek. Szopki powinny mieć charakter przestrzenny (tzn.
nie może to być praca narysowana na kartce papieru). Prosimy także o zaniechanie
kserowania oraz skanowania elementów graficznych.
5. Rozmiary szopek nie mogą być większe niż 80 cm x 80 cm x 80 cm.
6. Szopki mogą zawierać elementy ruchome.
7. Liczba szopek dostarczonych na Konkurs z jednej placówki nie może przekraczać 15.
Proponujemy opiekunom wykonawców szopek zorganizowanie I etapu konkursu w szkole
lub placówce w celu przeprowadzania selekcji prac kierowanych na konkurs do Muzeum.
8. Szopki mogą być wykonane indywidualnie lub grupowo, ale grupa wykonująca jedną
szopkę nie może liczyć więcej niż 3 osoby (oprócz szopek w kategorii „rodzinna”).
9. Do każdej szopki powinna być dołączona informacja zawierająca:

-

nazwę szkoły, jej numer i adres,
imiona i nazwiska wykonawców oraz ich wiek i klasę,
imię i nazwisko nauczyciela (opiekuna), pod kierunkiem którego została wykonana
praca,
imiona i nazwisko „rodziny” oraz adres i numer telefonu kontaktowego.

10. Prace konkursowe należy składać w terminie do dnia 7 grudnia br. w Muzeum
Miejskim im. Maksymiliana Chroboka w Rudzie Śląskiej 1 przy ul. Wolności 26. Nie należy
zgłaszać szopek przedstawionych w poprzednich konkursach.
IV. Finał konkursu
1. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 8 grudnia 2017 roku.
2. Dostarczone prace będą rozpatrywane w 6 grupach:
- do 6 lat,
- 7-9 lat,
- 10-12 lat,
- 13-15 lat,
- 16-18 lat,
- rodzina
dlatego też jest pożądane, aby w przypadku wykonawcy grupowego (oprócz członków
rodziny) – poszczególni uczestnicy byli w tej samej grupie wiekowej.
4. Dla zwycięzców konkursu przewidywane są nagrody rzeczowe, dyplomy oraz prezentacja
prac na wystawie pokonkursowej. Oprócz szopek nagrodzonych, zostaną wyeksponowane
szopki wybrane przez jury (będzie wystawiona co najmniej jedna praca z każdej placówki).
5. Wręczenie nagród laureatom nastąpi na otwarciu wystawy pokonkursowej 20 grudnia
2017 roku.
6. Wystawa pokonkursowa trwać będzie do dnia 4 lutego 2018 roku.
7. Każdy zwiedzający wystawę pokonkursową będzie miał okazję zagłosować na jedną
z szopek, która jego zdaniem jest najbardziej godna uwagi. Wykonawca szopki, która otrzyma
najwięcej głosów otrzyma nagrodę publiczności (podczas pożegnania wystawy „Śląskich
Szopek”).
8. Uczestnicy konkursu zobowiązani są do odbioru prac konkursowych wyróżnionych
prezentacją na wystawie od 5 lutego 2018roku. – do końca tego miesiąca. Za prace nie
odebrane w oznaczonym terminie – organizator nie będzie ponosił odpowiedzialności.
Prace, które nie będą eksponowane – będzie można odbierać od dnia 22 grudnia 2017 roku.
9. Informacja na temat wyników konkursu oraz wystawy pokonkursowej zostanie przekazana
do prasy, radia i telewizji.

załącznik do regulaminu konkursu

Muzeum Miejskie im. Maksymiliana Chroboka
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Oświadczenie
Ja, niżej podpisany/a, oświadczam, że zapoznałam się z regulaminem konkursu
i akceptuję jego treść. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora przekazanych
przeze mnie danych osobowych uczestników konkursu. Zgadzam się na wykorzystanie
naszych materiałów (zdjęć, prac) w celach promocji i reklamy imprezy.
…………………………………………

data i podpis uczestnika konkursu

