
  

Regulamin  

I Gminnego Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych  

Gogolin 2017 
 

 

I. Informacje ogólne 

1. Przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie i wykonanie przestrzennej Szopki 

Bożonarodzeniowej – statycznej lub ruchomej.  

2. Uczestnicy konkursu mają za zadanie przygotowanie Szopki Bożonarodzeniowej, 

uwzględniając elementy tradycji Bożego Narodzenia oraz motywy regionalne, w 

jednej z dwóch kategorii:  

• szopka tradycyjna, 

• szopka nowatorska. 

3. Komisja konkursowa dokona oceny biorąc pod uwagę:  

• zgodność z tematem, 

• nawiązanie do tradycji i motywy regionalne, 

• kompozycja, figurki i rekwizyty, kolorystyka, wykorzystanie materiałów, 

• inwencja twórcza, nowatorstwo i pomysłowość, 

• ogólne wrażenia estetyczne, 

• wkład pracy. 

4. Szopka Bożonarodzeniowa nie może przekroczyć wymiarów: 30 cm x 70 cm i może 

być wykonana dowolną techniką z dowolnych surowców i materiałów (np. drewna, 

suszonych roślin, gliny, masy solnej, plastiku, metalu, kartonu).  

5. Organizatorem konkursu jest Burmistrz Gogolina. 

 

II. Cele konkursu 

1. Podtrzymywanie i kultywowanie tradycji budowania Szopek Bożonarodzeniowych. 

2. Zaktywizowania społeczności lokalnej oraz wzmocnienie jej więzi z miejscem 

zamieszkania. 

3. Przekazanie dziedzictwa kulturowego młodemu pokoleniu, dbanie o tożsamość, dobry 

wizerunek oraz pielęgnowanie lokalnych tradycji i obyczajów. 

4. Wzmocnienie spoistości społecznej. 

5. Kultywowanie i upowszechnianie tradycji ludowych. 

6. Kultywowanie i upowszechnianie tradycji świątecznych.  

7. Wymiana doświadczeń między uczestnikami konkursu. 

 

III. Warunki uczestnictwa 

1. Konkurs skierowany jest do szkół i przedszkoli, organizacji działających na terenie 

Gminy Gogolin: sołectw, zarządów dzielnic, stowarzyszeń, lokalnych grup działania, 

świetlic, bibliotek.  

2. Jedna organizacja może zgłosić jedną pracę.  

3. Prace muszą być wykonane samodzielnie. 

4. Prace należy dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Gogolinie (pokój nr 2 na parterze) 

do 5 grudnia 2017 r. do godz. 15.30 wraz z wypełnionym formularzem zgłoszenia 

(Załącznik nr 1). Prace niezgłoszone w określonym terminie nie będą podlegały ocenie. 

5. Ogłoszenie wyników nastąpi 6 grudnia o 14.00 na Sali Narad Urzędu Miejskiego w 

Gogolinie.  

6. Wystawa szopek nastąpi 9 – 10 grudnia 2017 r. podczas Kiermaszu 

Bożonarodzeniowego z Mikołajem, który odbędzie się w Gminnym Centrum Kultury w 

Gogolinie.  

7. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego 

Regulaminu. 

http://krakow.naszemiasto.pl/artykul/1106529,regulamin-konkursu-na-najlepsze-przebranie-kibica,id,t.html##
http://krakow.naszemiasto.pl/artykul/1106529,regulamin-konkursu-na-najlepsze-przebranie-kibica,id,t.html##


8. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska/ 

nazwy organizacji i informacji o zwycięzcach konkursu, a także przetwarzania i 

udostępniania informacji, które są przedmiotem konkursu oraz umieszczanie ich w 

materiałach informacyjnych i promocyjnych organizatora oraz w mediach i Internecie. 

 

IV. Zasady przyznawania nagród 

1. Wyboru laureatów konkursu dokonuje Burmistrz Gogolina na podstawie rekomendacji 

komisji konkursowej. 

2. Decyzja Burmistrza Gogolina na podstawie sporządzonego protokołu komisji 

konkursowej o przyznaniu nagród jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

3. Burmistrz Gogolina przyzna nagrodę w postaci voucherów. 

4. Łączna pula pieniężna nagród to 3 000 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100). 

5. Burmistrz Gogolina zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu. 

6. Z przebiegu konkursu komisja konkursowa sporządza protokół. 

 

V. Rozstrzygnięcie konkursu 

1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 6 grudnia 2017 r. w Urzędzie Miejskim w 

Gogolinie.  

2. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej 

Urzędu Miejskiego w Gogolinie: www.gogolin.pl. 

 

VI. Organizacja konkursu 

Urząd Miejski w Gogolinie 

ul. Krapkowicka 6 

47-320 Gogolin 

 

VII. Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu konkursu. 

2. Każdy uczestnik ma prawo zwrócić się do organizatora konkursu o wyjaśnienie treści 

Regulaminu konkursu. Pytania należy kierować do Krzysztofa Reinert, pisemnie na 

adres e – mail: kr@gogolin.pl lub pod numerem telefonu 77 40 76 822. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gogolin.pl/
mailto:kr@gogolin.pl


 
 

Załącznik nr 1 do Regulaminu I Gminnego Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych 

 

 

 
Karta zgłoszenia  

do I Gminnego Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych  

Gogolin 2017 

 
Nazwa organizacji  
 

………………………………………………………………………………………………….............................................. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………...…… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

 

Numer telefonu 
 

………………………………………………………………………………………………….............................................. 

 

 
Rodzaj szopki:  

 
tradycyjna  

 

nowatorska 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIA  

 

Oświadczam, iż posiadam pełnię praw autorskich do pracy, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 666 z późn. zm.). 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922). 

 

Oświadczam, iż zapoznałem (-łam) się z treścią regulaminu i akceptuję jego warunki.  

 

 

 

 

............................................................... 

(data i podpis autora) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Zarządzenie nr OR.I.0050.143.2017 

Burmistrza Gogolina 

z dnia 7.11.2017 
 

 

w sprawie Regulaminu I Gminnego Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych. 

 

Na podstawie §3 ust. 2, §4 ust. 1 i §5 ust. 1 uchwały nr XXIII/195/2008 z dnia 6 sierpnia 

2008 r. w sprawie nagród i wyróżnień za osiągnięcia w twórczości artystycznej, 

upowszechniania i ochrony kultury (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2008 r. nr 60, poz. 1789; z  

2012 r. poz. 461) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2016 r., poz. 446, 1579, 1948; z 2017 r. poz. 730, 935) zarządza się co następuje: 

 

 

§1 Ogłaszam Regulamin I Gminnego Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych. 

 

§ 2 Treść regulaminu stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 3 Powołuję komisję konkursową w składzie: 

 

1. Przewodniczący Komisji – Piotr Czok; 

 

2. Członek Komisji – Arnold Joszko; 

 

3. Członek Komisji – Iwona Cimek; 

 

4. Członek Komisji – Barbara Jaskólska. 

 

§ 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 


