
Gminny Konkurs pn. „Rodzinna Szopka Bożonarodzeniowa” 

REGULAMIN 

1. Organizatorem konkursu jest Bukowiańskie Centrum Kultury „Dom Ludowy” z siedzibą w Bukowinie 

Tatrzańskiej, ul. Kościuszki 87. 

2. Patronat nad konkursem objęli ksiądz kan. Jan Leśniak Proboszcz Parafii pw. Najświętszego Serca 

Pana Jezusa w Bukowinie Tatrzańskiej oraz Andrzej Pietrzyk Wójt Gminy Bukowina Tatrzańska.  

Postanowienia ogólne: 

1. Celem konkursu jest: 

• Integracja członków rodziny, poprzez twórcze zaangażowanie w realizację projektu. 

• Pielęgnowanie wartości religijnych związanych ze świętami Bożego Narodzenia, głównie ich 

obrzędowością, poprzez prezentację szopki bożonarodzeniowej jako elementu kultury 

chrześcijańskiej. 

• Rozwijanie uzdolnień plastycznych oraz poszerzenie wiedzy w zakresie kultury i sztuki 

Podhala. 

 

2. Tematyka konkursu: 

• Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie przestrzennej pracy plastycznej w postaci 

szopki bożonarodzeniowej. 

• Koniecznym jest uwzględnienie wyraźnych elementów tradycji Bożego Narodzenia. 

 

3. Zasady przygotowywania prac: 

• Szopki muszą być wykonane własnoręcznie. 

• Do ich budowania można używać dowolnych materiałów, z wyjątkiem produktów łatwo 

psujących się. Nie dopuszcza się wykorzystania gotowych elementów konstrukcyjnych lub 

dekoracyjnych np. figurek, sztucznych ozdób itp. 

• Przy wykonywaniu szopki można stosować dowolną technikę i formę plastyczną, pod 

warunkiem zachowania tematyki. 

• Konstrukcja szopki musi być stabilna, a wszystkie elementy powinny być przymocowane w 

taki sposób, by się nie przesuwały (prace wykonane niestarannie nie będą oceniane). 

Podstawa szopki nie może przekraczać wymiarów 30 cm X 50 cm. 

Warunki konkursu: 

1. Konkurs skierowany jest do mieszkańców gminy Bukowina Tatrzańska. 

2. Prace oceniane będą tylko w jednej kategorii – „szopka rodzinna”, dlatego do jej wykonania 

zapraszamy dzieci, młodzież oraz dorosłych. 

3. Każda rodzina może dostarczyć tylko jedną pracę wraz z załączoną kartą zgłoszenia. 

4. Pracę należy dostarczyć do dnia 2 grudnia 2022 roku do godz. 15.00 do Domu Ludowego w 

Bukowinie Tatrzańskiej. 

Ocena i nagrody: 

1. Prace oceniać będzie powołana przez organizatora Komisja Konkursowa, według następujących 

kryteriów: 

• Nawiązanie do tradycji bożonarodzeniowej, architektury oraz ornamentyki regionu. 

• Wartości artystycznej i ogólnego wrażenia estetycznego. 

• Wykorzystania oryginalnych materiałów i technik dekoracyjnych. 

• Wkładu pracy i trudności technicznej. 

• Oryginalnego pomysłu. 

2. Komisja dokona oceny prac, przyznając I, II, III miejsca oraz wyróżnienia. Dopuszcza się także 

możliwość przyznania „nagród specjalnych”. 



3. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się w dniu 18 grudnia 2022 roku w Bukowiańskim 

Centrum Kultury „Dom Ludowy” w Bukowinie Tatrzańskiej. 

Postanowienia końcowe: 

1. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną wyeksponowane na wystawie pokonkursowej w 

Bukowiańskim Centrum Kultury „Dom Ludowy” do dnia 12.02.2023 roku, po czym prace zostaną 

zwrócone uczestnikom. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac niespełniających 

wymogów niniejszego Regulaminu. 

3. Przekazanie prac na Konkurs jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 
4. Załącznikiem do Regulaminu jest karta zgłoszenia. 
5. Kontakt w sprawie organizacji konkursu pod numerem telefonu 182077221 lub e-mail: 

biuro@domludowy.pl 

Prawa autorskie: 

Z chwilą przesłania prac do Organizatora uczestnik/opiekun prawny: 

1. Oświadcza, iż uczestnik jest wyłącznym twórcą prac; 
2. Nieodpłatnie przenosi na Centrum pełne prawa autorskie i majątkowe do prac konkursowych, co 

upoważnia do ich wykorzystania na następujących polach eksploatacji bez wypłacania honorariów 
autorskich:  
a) wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej, w tym do baz danych  

i komunikacyjnych; 
b) rozpowszechnianie; 
c) tworzenie kompilacji; 
d) publikowanie i reprodukowanie prac konkursowych; 
e) publiczne wystawianie i eksponowanie; 
f) utrwalanie za pomocą wszelkich technik fotograficznych i nagraniowych; 
g) publikowanie w sieci internetowej; 
h) udostępnianie za pomocą mediów strumieniowych; 
i) zamieszczanie na stronach internetowych Centrum,  
j) wykorzystywanie w materiałach wydawniczych w tym promocyjnych i informacyjnych. 

Dane osobowe: 

1. Przystępując do Konkursu, każdy jego uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych 
w zakresie i celu niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu z jego udziałem. Zgoda jest dobrowolna, jest 
jednak niezbędna dla udziału w Konkursie.  

2. Administratorem danych osobowych uczestników jest Organizator. Osoby, których dotyczą ww. dane, 
mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także wniesienia umotywowanego 
żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. 

3. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych 
osobowych, w szczególności przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych 
osobowych z późniejszymi zmianami w zakresie i celu niezbędnym dla przeprowadzenia i realizacji 
Konkursu z udziałem danego uczestnika oraz celów Konkursu, ewentualnego dostarczenia nagrody oraz 
umieszczenia danych osobowych uczestnika na liście laureatów Konkursu, a także w zakresie niezbędnym 
dla wykonywania przez Organizatora uprawnień wynikających z udzielonej przez uczestnika konkursu 
licencji.  

4. W zakresie i celu niezbędnym dla przygotowania, realizacji, promocji, reklamy i dokumentacji Konkursu 
dane osobowe uczestników mogą być udostępniane osobom trzecim. 

Organizator 

 

 

 

 

 

 

 


