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Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

 

ORGANIZATOR KONKURSU: 

Organizatorem konkursu jest Gminne Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Rzezawie  

I   Nadwiślańska Grupa Działania ,,E.O.CENOMA”.  

 

CELE KONKURSU: 

• edukacja ekologiczna i propagowanie ekologicznego stylu życia, 

• kształtowanie postaw ekologicznych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych 

• uświadomienie uczestnikom  możliwości wykorzystywania niepotrzebnych 

przedmiotów i  ich ponownego wykorzystania, 

•  zwiększenie świadomości uczestników  wobec współczesnych zagrożeń środowiska 

naturalnego, 

• umiejętność ponownego wykorzystywania odpadów,  

• aktywizacja  działań na rzecz ochrony przyrody, 

• pobudzenie kreatywności i rozwijanie umiejętności plastycznych, 

• zachowanie tradycji budowania szopek bożonarodzeniowych, 

• ukształtowanie aktywnej i twórczej postawy społeczeństwa wobec sztuki i tradycji 

związanej z okresem Bożego Narodzenia. 

 

 



TEMATYKA KONKURSU: 

Zadaniem uczestników konkursu „Ekologiczna Szopka Bożonarodzeniowa” jest 

wykonanie statycznej, przestrzennej pracy – ekologicznej szopki 

bożonarodzeniowej. Konieczne jest uwzględnienie elementów tradycji Bożego 

Narodzenia oraz wykorzystanie surowców wtórnych. Prace należy wykonać                         

z surowców ekologicznych, poddawanych recyklingowi np. tektury, papieru, plastiku, 

opakowań, puszek po napojach, torebek, sznurówek itp. Do dekoracji można użyć 

materiałów naturalnych mi.in. : drewno, gałązki, szyszki, zboża, kasztany, pióra, liście, 

suszone owoce.  

ZASADY KONKURSU: 

• w konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież z terenu Gminy Rzezawa 

• pracę konkursową można zgłosić w  kategorii: 

            - indywidualnej(do pracy należy dołączyć wypełniony formularz zgłoszeniowy 
(załącznik nr 1 ) 

            - zbiorowej(grupowej)- do pracy należy dołączyć wypełniony formularz 
zgłoszeniowy (załącznik nr 2 ) 

• szopka powinna być opatrzona Metryczką ( załącznik nr 3 )zawierającą dane: 

imię i nazwisko/nawa placówki, numer kontaktowy                       

• pracę należy dostarczyć do biura GCKCziS, ul. Wiśniowa 68( budynek boisko 

sportowe) od 7 - 11 grudnia 2020 r. do godz. 15:00 

• wręczenie nagród dla zwycięzców nastąpi dnia 16 grudnia 2020 r. o godz.15:00 

• ze zwycięzcami konkursu Organizator skontaktuje się telefonicznie 

• wystawa szopek odbędzie się w dniach 14-16 grudnia 2020 r. w godzinach                                      

pracy Gminnego Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Rzezawie 

• szopki będzie można odebrać w dniach 17 i 18 grudnia 2020 r. 

• Technika wykonywanych prac:  

W konkursie będą brane pod uwagę prace wykonane w dowolnej przestrzennej technice 

plastycznej. Nie stawia się ograniczeń co do wymiaru kompozycji przestrzennych.  

Prosimy zadbać o stabilną konstrukcję szopek oraz przytwierdzenie poszczególnych 

elementów.  

 

 

http://kultura.rzezawa.pl/pliki/plik/zalacznik-nr-1-1574070781.pdf


OCENA I NAGRODY: 
 

1. Konkurs jest jednoetapowy.  

2. Ocena prac zostanie dokonana przez jury. 

3. Komisja Konkursowa zostanie wybrana przez Organizatorów i oceni prace. 

4. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają odwołaniu. 

5. Wyniki konkursu zostają podane w dniu konkursu przez Komisję Konkursową. 

6. Jury określa nagrody. 

7. Jury zastrzega sobie możliwość przyznania wyróżnień.  

8. Autorzy prac, którym przyznano miejsca otrzymują nagrody rzeczowe oraz dyplomy.  

9. Prace nie spełniające warunków określanych w regulaminie nie będą klasyfikowane. 

10. Nagrody w Konkursie Ekologiczna Szopka Bożonarodzeniowa są sfinansowane przez  

Nadwiślańską Grupę Działania  „E.O.CENOMA” współfinansowane ze środków Unii 

Europejskiej w ramach działania w ramach działania 19 „Wsparcie  

dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.4 „ Wsparcie na rzecz 

kosztów bieżących i aktywizacji" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014-2020 Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-

2020 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych 

osobowych przez Organizatora na potrzeby Konkursu  oraz wykorzystanie wizerunku. 

Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu w swoje dane osobowe oraz do ich 

poprawiania.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji i wykorzystania zdjęć 

złożonych  prac. 

3. Dostarczenie prac na konkurs jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu. 

4. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. 

5. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nieodwracalna. 
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