REGULAMIN III KONKURSU SZOPEK BOŻONARODZENIOWYCH
1. Celem konkursu Szopek Bożonarodzeniowych jest kultywowanie rodzimej tradycji.
2. Szopka bożonarodzeniowa statyczna lub ruchoma – zawierająca elementy kultury
i tradycji kaszubskiej. Szopka przedstawiająca wyobrażenie miejsca narodzin Jezusa
Chrystusa (stajni, jaskini lub groty). Sceny obrazują moment przybycia pasterzy lub Trzech
Mędrców. W każdej szopce znajduje się przedstawienie Świętej Rodziny (mały Jezus, Maria
oraz Józef). Najczęściej elementem szopki polskiej są także postaci pasterzy, a także bydło
(wół i osioł) i owce, Gwiazda Betlejemska, anioły.
3. Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych jest skierowany do mieszkańców Gminy
Konarzyny.
4. Chętni do udziału w konkursie proszeni są o zgłoszenie swoich prac w Urzędzie Gminy
w Konarzynach w terminie do 16 grudnia 2020 r. do godz. 15.00. Za pozostawioną szopkę
twórcy otrzymają rewers, z którym zobowiązani są zgłosić się po odbiór swojej pracy
po ogłoszeniu wyników konkursu.
5. Każdy uczestnik/rodzina może zgłosić do konkursu 1 szopkę. Praca powinna być
przestrzenna wykonana z dowolnego tworzywa, przy czym zaleca się wykonanie szopek
z materiałów naturalnych. Elementy szopki mogą być podświetlane oraz poruszane
mechanicznie. Konstrukcja szopki powinna być stabilna. Wszystkie elementy szopki powinny
być przymocowane. Określa się maksymalne wymiary podstawy szopki na 50*60 cm.
Nie mogą by zgłaszane szopki biorące udział w I i II edycji konkursu.
6. Komisja konkursowa oceni szopki w jednej kategorii: szopki rodzinne
W trakcie obrad komisja ocenia:
a) Tradycyjność
b) Architekturę
c) Kolorystykę
d) Elementy ruchome i światło
e) Nowatorstwo
f) Dekoracyjność i ogólne wrażenie estetyczne
g) Wkład pracy
7. Ogłoszenie wyników Konkursu połączone zostanie zamieszczone na stronie
www.konarzyny.pl oraz profilu FB Stowarzyszenia Konar w terminie do 22 grudnia 2020 r.
Pula nagród rzeczowych: I miejsce, II miejsce, III miejsce +min. 3 wyróżnienia
8. Wszyscy zgłaszający swój udział w Konkursie równocześnie
są podporządkować się postanowieniom powyższego regulaminu.

zobowiązani

9. Decyzja komisji konkursowej jest nieodwołalna.

Konkurs realizowany przez Stowarzyszenie na rzecz rozwoju ziemi konarzyńskiej KONAR w ramach działań
profilaktycznych dofinansowane przez GKRPAiPN
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