KONKURS NA BOŻONARODZENIOWE SZOPKI PRZESTRZENNE
REGULAMIN
Budowanie szopek w okresie Świąt Bożego Narodzenia to bardzo piękny i stary zwyczaj, który
na przestrzeni coraz bardziej odchodzi w zapomnienie. By kultywować tę nieco uśpioną tradycję oraz
pokazać, że może ona z powodzeniem funkcjonować również we współczesnym świecie, zapraszamy do
konkursu na wykonanie najpiękniejszej Bożonarodzeniowej Szopki Przestrzennej.
1. Celem konkursu jest kultywowanie tradycji świątecznych tradycji budowania szopek betlejemskich
w okresie Świąt Bożego Narodzenia, prezentacja szopek jako elementu kultury chrześcijańskiej
i narodowej, kształtowanie aktywnej i twórczej postawy społeczeństwa wobec sztuki oraz tradycji
kulturowej związanej z obrzędami okresu Bożego Narodzenia, a także kształtowanie i rozwijanie
uzdolnień plastyczno-technicznych dzieci, młodzieży i dorosłych.
2. Z uwagi na sytuację epidemiczną, konkurs zostanie przeprowadzony w zmienionej formie. Jury
dokona oceny na podstawie przesłanych zdjęć.
3. Szopka może być wykonana dowolną techniką, indywidualnie lub zespołowo przez dzieci,
młodzież, dorosłych oraz w kategorii rodzinnej. Do oceny konkursowej należy przesłać minimum 3,
a maksymalnie 5 fotografii, przedstawiających szopkę z różnych perspektyw (np. z przodu, z góry,
z boku), w tym jedno zdjęcie autora/autorów wraz z pracą. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na
publikację nadesłanych zdjęć na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych Organizatora.
4. Dopuszczalny format pliku to .jpg lub .png. Pliki zdjęciowe powinny być podpisane nazwiskiem
i imieniem lub nazwą wspólną określającą grupę autorów (np. Kowalski Jan lub Klasa IIIc).
5. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są do dnia 14 stycznia 2021 r. poprzez specjalny formularz
dostępny pod adresem:

http://www.domchemika.pl/formularz_szopki/index.php
Link do wykonanych zdjęć prac, należy zamieścić w odpowiedniej rubryce w elektronicznym
formularzu zgłoszeniowym. Instrukcja generowania linku poprzez serwis WeTransfer znajduje się
w załączniku. W przypadku trudności w wypełnieniu formularza prosimy o kontakt.
6. Jury będzie oceniało: stopień samodzielności wykonania, oryginalność prac, nawiązanie do tradycji,
kolorystykę, nowatorstwo, dekoracyjność i ogólne wrażenie estetyczne. Prace będą oceniane
w kategoriach: dzieci w wieku przedszkolnym, uczniowie szkół podstawowych z klas I – III, uczniowie
szkół podstawowych z klas IV – VIII, szkół średnich, dorośli, rodzinna.
7. Organizatorami konkursu są: Puławski Ośrodek Kultury „Dom Chemika”, Stowarzyszenie na Rzecz
Wspierania Edukacji, Kultury i Sportu „Wspólnie”, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży „Miłość”.
Dodatkowe
informacje
odnośnie
konkursu
można
uzyskać
e-mailowo
festiwalkoled@domchemika.pl oraz telefonicznie pod numerem 81 458 67 26, 81 458 67 06.

