
REGULAMIN KONKURSU 

na mławską szopkę bożonarodzeniową  

 ,,I Ty możesz być szopkarzem” 

Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem Konkursu jest Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie, ul. 3 Maja 5. 

2. Celem konkursu jest: 

• zainicjowanie tradycji budowania mławskich szopek bożonarodzeniowych; 

• pobudzenie inwencji twórczej z wprowadzeniem akcentów regionalnych; 

• prezentacja szopki bożonarodzeniowej, jako elementu kultury chrześcijańskiej, narodowej i lokalnej; 

• rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci i młodzieży oraz ich uzdolnień plastycznych; 

• kształtowanie aktywnej i twórczej postawy społeczeństwa wobec sztuki oraz tradycji kulturowej 

związanej z obrzędami okresu Bożego Narodzenia. 

3. Tematyka konkursu 

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie przestrzennej pracy – szopki bożonarodzeniowej statycznej 

lub ruchomej. Koniecznie należy uwzględnić wyraźne elementy tradycji Bożego Narodzenia. Oceniane będą: 

nawiązanie do tradycji, architektura, figurki, kolorystyka, dekoracyjność i ogólne wrażenie estetyczne. 

4.   Prace oceniane będą w następujących kategoriach: 

a. dziecięca 

b. młodzieżowa 

c. dorośli 

d. rodzinna 

 

Każdy uczestnik (zespół uczestników) powinien dostarczyć jedną pracę przestrzenną wykonaną  

z dowolnego tworzywa, przy czym zaleca się wykonywanie szopek z wykorzystaniem następujących 

materiałów: drewno, sklejka drewniana, listewki, karton, tektura, bristol, folia przezroczysta, pleksi, 

kolorowy staniol, bibuła, papier kolorowy, sznurki, wstążki, tasiemki, farbki itp. Wszystkie elementy szopki 

powinny być wykonane własnoręcznie.  

 

Konstrukcja szopki powinna być stabilna. Wszelkie elementy powinny być przymocowane w taki sposób, 

by nie przesuwały się. Do pracy należy dołączyć metryczką zawierającą dane: imię, nazwisko oraz kategorię  

(załącznik nr 1), w przypadku, kiedy uczestnik konkursu jest nieletni konieczne jest podpisanie stosownej 

zgody przez rodziców bądź opiekunów na wykorzystanie wizerunku dziecka ( załącznik nr 2). 

 

5. Zgłoszenie udziału w konkursie oznacza również pełną i nieodwołalną akceptację warunków niniejszego 

regulaminu. 

Ocena i nagrody 

1. Prace oceniać będzie Komisja Konkursowa. 

2. Szopki będą oceniane według następujących kryteriów:  

• ogólne wrażenie artystyczne, oryginalność pomysłu; 

• opracowanie ogólne, dobór i wykorzystanie materiałów ;  

• wkład pracy; 

• estetyka pracy oraz trwałość konstrukcji;  

• walory plastyczne (kompozycja, kolorystyka, dodatki). 

 



3. Komisja Konkursowa oceni szopki ww. kategoriach. W każdej z nich  zostaną nagrodzeni trzej wykonawcy 
najpiękniejszych szopek. Uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy  a laureaci konkursu otrzymają 
nagrody rzeczowe. 

4. Organizator zastrzega prawo do innego podziału nagród, w tym do nie przyznawania nagród w danej kategorii 
lub przyznania nagród/wyróżnień dodatkowych. 

5. Prace należy składać u Organizatora konkursu (ul. 3 Maja 5) do  1 grudnia 2020r.  

6. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone  5 grudnia 2020r. podczas wernisażu wystawy w kościele św. Trójcy w 
Mławie. 

7. Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie ani nie będzie prowadzona na ten temat żadna 
korespondencja. 

8. Prace będzie można odbierać  w dniach 7 – 9 stycznia 2021r. w godzinach otwarcia muzeum. 

9. Prace nieodebrane, po 9 stycznia 2021r. przejdą na rzecz Organizatora i zostaną zniszczone. 

 

Uwagi końcowe: 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.  

Informacje związane z konkursem można uzyskać pod numerem telefonu 23 654 33 48 wew. 12 lub  510 898 

864lub na stronie internetowej www.muzeum.mlawa.pl 

 


