
   

        
KONKURS NA SZOPKĘ BOŻONARODZENIOWĄ 

 

1. Konkurs jest skierowany do dzieci i młodzieży. 

2. Celem konkursu jest propagowanie tradycji szopkarstwa i kultywowanie obrzędowości  

Świąt Bożego Narodzenia oraz popularyzacja twórczości plastycznej. 

3. Prace konkursowe mogą być wykonane indywidualnie lub zespołowo (grupa max. 4 osób). 

4. Prace będą oceniane w trzech kategoriach:  

a. dzieci i młodzież ze szkół podstawowych (klasy I-V) oraz (kl. VI-VIII) 

b. młodzież ze szkół ponadpodstawowych. 

5. Wykonanie szopek w szkołach powinno odbywać się wyłącznie pod opieką nauczyciela  

lub instruktora, a zgłoszenia do konkursu dokonuje szkoła (karta zgłoszeniowa- zał. nr 1). 

6. Konstrukcja szopki powinna być stabilna. Wszystkie elementy wykonane samodzielnie.  

7. Figury w  szopce mogą być statyczne lub ruchome. 

8. Preferowane wymiary szopki w podstawie do 1 m². 

9. W przypadku konieczności podłączenia szopki do sieci elektrycznej należy zaznaczyć  

to w zgłoszeniu oraz dołączyć oświadczenie osoby dorosłej lub opiekuna (w przypadku dzieci  

i młodzieży) o pełnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo instalacji elektrycznej w niej 

zamontowanej (załącznik nr 2). 

10. Szopki mogą być wykonane z dowolnego materiału. 

11. Gotową szopkę należy dostarczyć na własny koszt do Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. 

Papieża Jan Pawła II w Biłgoraju, ul. Krzeszowska 1, do dnia 20 grudnia 2021 r.  

do godziny 15.00. 

12. Każdą pracę należy opatrzyć kartą zgłoszeniową w zamkniętej kopercie (wzór karty  

w załączeniu). 

13. Zostaną przyznane nagrody rzeczowe oddzielnie w każdej kategorii za I miejsca oraz za prace 

wyróżnione (ilość wyróżnień uzależniona od liczby prac oraz poziomu artystycznego). Komisja 

konkursowa może dokonać innego podziału nagród.  

14. O szczegółach dotyczących wręczenia nagród laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie. 

15. Wręczenie nagród nastąpi w dniu Orszaku Trzech Króli - 6 stycznia 2022 r. 

16. Prace będzie oceniać niezależna Komisja Konkursowa powołana przez organizatora. 

KATOLICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. 
PAPIEŻA JANA PAWŁA II 

w Biłgoraju 
            23-400 Biłgoraj, ul. Krzeszowska 1,                                    tel. 084/  686-74-75 

         www.kgilo.lbl.pl                                                      e-mail:kgilo_bilgoraj@wp.pl 
 

 

 

 

  

 



17. Szopki będą oceniane wg następujących kryteriów: 

- oryginalność pomysłu 

- ogólne wrażenie artystyczne 

- dobór i wykorzystanie  materiałów naturalnych 

- motywy regionalne 

- wkład pracy 

- estetyka pracy 

- walory plastyczne (kompozycja, kolorystyka, dodatki). 

18. Prace konkursowe należy odebrać w terminie do 04.02.2022 r. (nieodebrane przechodzą  

na własność organizatora) . 

19. KLO zastrzega możliwość wykorzystania prac konkursowych w publikacjach promujących konkurs  

i Orszak Trzech Króli. 

20. Dane osobowe uczestników konkursu będą zbierane i przetwarzane zgodnie przepisami o ochronie 

danych osobowych. 

21. Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie. 

22.  Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. (84) 686 74 75. 

                                       

 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE 

ORAZ ORSZAKU TRZECH KRÓLI W DNIU 6 STYCZNIA 2022r. 

 
 
 
 
 
W załączeniu:  
 

1. Karta zgłoszeniowa (musi być dołączona do pracy)   

 

2. Wzór oświadczenia o bezpieczeństwie sieci elektrycznej (jeżeli szopka ją posiada) 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



Załącznik nr 1 
KONKURS NA SZOPKĘ BOŻONARODZENIOWĄ – OTK 2022  

Karta zgłoszeniowa 

 

Imię i nazwisko (imiona i nazwiska) autora/ów: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

  

Nazwa, adres i tel. szkoły: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

  

Imię i nazwisko opiekuna: 

______________________________________________________________________________________ 

Nr telefonu i e-mail opiekuna: 

______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Oświadczam, że zostałem/am  zapoznany/a  z regulaminem konkursu i akceptuję jego treść.  

 

 

_____________________________________________  _____________________________________________ 

 Miejscowość i data  Podpis opiekuna 

 



Załącznik nr 2 
_____________________________________________  

  (imię i nazwisko) 

 

_____________________________________________  

 (numer telefonu) 

 

 

Oświadczenie o bezpieczeństwie 

instalacji elektrycznej zamontowanej w szopce 

 

oświadczam, że  instalacja elektryczna w pracy konkursowej, wykonana jest zgodnie  

z aktualnie obowiązującymi przepisami, normami, zasadami wiedzy technicznej  

i stwierdzam jej przydatność do załączenia pod napięcie i  pobór energii elektrycznej, za co 

biorę całkowitą odpowiedzialność. 

  

 

Oświadczam, że instalacja elektryczna nadaje się do użytkowania i nie stanowi zagrożenia 

dla życia i zdrowia . 

 

 

 

 

_____________________________________________  

 (podpis wykonawcy/ opiekuna) 

 

 


