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Konkurs na Rodzinną Szopkę Bożonarodzeniową adresowany 

jest do wszystkich rodzin zamieszkałych w województwie 
pomorskim.  
Zbliżają się święta, czas radości, rodzinnych spotkań, wspólnego 
biesiadowania, śpiewania kolęd. Chcielibyśmy ten czas przybliżyć i 
wydłużyć poprzez pracę nad szopką. Projektowanie i wykonanie 
pracy może okazać się wyjątkowym sposobem na spędzenie czasu 
z bliskimi. 

Z wielką przyjemnością chcemy również powiadomić, iż jak co 
roku, poprosiliśmy, aby Honorowy Patronat nad naszym konkursem 
objął Pan Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek.  
 

 
Cele konkursu: 

 
1. Podtrzymywanie tradycji tworzenia szopek bożonarodzeniowych. 
2. Pielęgnowanie zwyczajów związanych z kulturą regionu. 
3. Doskonalenie sztuki projektowania i twórczego tworzenia. 
4. Rozwijanie zmysłu estetycznego i ujawnienie inwencji twórczej. 
5. Integracja członków rodziny. 
6. Łączenie środowisk wychowawczych: rodzina, szkoła, parafia. 
7. Twórcze zaangażowanie członków rodziny w realizację projektu. 
8. Dzielenie się radością świętowania z osobami samotnymi, 
starszymi. 
 



Regulamin konkursu 

1. Konkurs przeznaczony jest dla rodzin województwa pomorskiego. 

2. Jedna rodzina może zgłosić do konkursu tylko jedną szopkę. 

3. Wszystkie elementy muszą być wykonane samodzielnie - nie będą przyjmowane prace 

z gotowymi elementami (rezygnujemy z gotowych lalek, figurek, plastikowych 

zwierzątek, pocztówek, itp.) oraz stabilnie przymocowane. 

4. Szopki wykonujemy z różnych materiałów i dowolną techniką (mile widziane nawiązanie do 

tradycji lokalnej, pejzaży, strojów, miejscowej architektury, itp.). 

5. Maksymalne wymiary szopki: wysokość – do 80 cm, głębokość – do 50 cm, 

szerokość – do 60 cm.  

6. Do wykonanej szopki należy dołączyć informację: 

- nazwisko rodziny, 

- telefon kontaktowy, 

- e-mail, 

- oświadczenie na publikację nazwiska, wizerunku oraz fotografii szopki na stronie 

internetowej szkoły, 

- ewentualną zgodę na pozostawienie szopki organizatorom, 

- nazwę, adres placówki oświatowej, do której uczęszcza dziecko, nr telefonu szkoły. 

(Załącznik) 

7. Organizatorzy powołują jury w skład którego wejdą: 

- Dyrektor SP29 

- artysta plastyk 

- n-l plastyki 

- n-l techniki 

- n-l religii. 

8. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenie prac. 

9. Kryteria oceny prac: 

- wartość artystyczna i ogólne wrażenie estetyczne, 

- wykorzystanie oryginalnych materiałów i technik dekoracyjnych, 

- wkład pracy, 

- trudność techniczna, 

- oryginalne podejście do tematu. 

10. Zainteresowanych prosimy o składanie gotowych szopek do: Szkoły Podstawowej, ul. 

Ściegiennego 8, 81-257 Gdynia u  p. Marleny Ziemann do dnia  4 grudnia 2017 roku 

(poniedziałek). 

11. Wszystkich uczestników konkursu zapraszamy na uroczystą Świąteczną Galę  

dnia  16 grudnia 2017 roku o godz. 1100 (sobota) do Szkoły Podstawowej nr 29  

w Gdyni, podczas której nastąpi ogłoszenie wyników. 


