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Serdecznie zapraszamy uczniów szkół podstawowych Dzielnicy Wola, instytucje
kultury, wolskie placówki opiekuńczo - wychowawcze, świetlice środowiskowe do

udziału w konkursie Szopek Bożonarodzeniowych “Moje Betlejem”

Jak co roku uczestnicy oceniani będą w dwóch kategoriach: kl. 0-3 i 4-8.
W tym roku szopki oceniane będą na podstawie kreatywności i oryginalności prac,

oczywiście w odniesieniu do tradycji chrześcijańskiej.

Do współpracy przy organizacji konkursu zapraszamy nauczycieli religii, plastyki,
techniki, bibliotekarzy, instruktorów pracowni plastycznych. Przy powstawaniu

szopek pomoc innych osób (rodzice, opiekunowie) mile widziana.
Cele konkursu:

● popularyzacja wydarzeń związanych z narodzeniem Jezusa Chrystusa,
● kreowanie aktywności artystycznej w zakresie inscenizacji szopek,

● integracja wolskich szkół podstawowych, placówek oświatowych, instytucji kultury.

Warunki uczestnictwa:
Szkoła bądź placówka biorąca udział w konkursie przesyła do organizatora

szopki w odpowiednim terminie. Prace mogą mieć tylko jednego autora!!
Wyjątkiem są rodzeństwa (max 2 autorów) w ramach kategorii wiekowej. Szopki

mogą być wykonane dowolną techniką, z wykorzystaniem wielu materiałów.
Proszę zatroszczyć się o własne zasilanie elektryczne, jeśli szopka ma być

oświetlona. Elementy dekoracyjne, wyposażenie oraz figury postaci należy solidnie
przymocować, by wytrzymały kilkakrotne przenoszenie.

W miejscu niewidocznym (najlepiej  z tyłu szopki) umieszczamy metryczkę.
Organizator konkursu ma prawo zaprezentować  w etapie dzielnicowym większą

ilość prac.

Szopki będą oceniane według następujących kryteriów:
● kreatywność i oryginalność pracy, w odniesieniu do tradycji chrześcijańskiej
● estetyka pracy oraz trwałość konstrukcji,
● dobór i wykorzystanie materiałów (architektura, kompozycja, kolorystyka).

Uwaga: Prosimy nie wykorzystywać kupowanych elementów szopki takich jak: figurki
lub całe przedstawienia szopek !!!



●Autorzy szopek, biorąc udział w konkursie, wyrażają jednocześnie zgodę

na publikowanie swoich nazwisk i wykorzystywanie materiałów
fotograficznych  i filmowych dotyczących wykonanych szopek w mediach

reklamujących konkurs  i wystawę.
● Szopki należy dostarczyć do organizatora wraz z listą uczestników na koszt

własny, w wyznaczonym terminie. Listę uczestników można przesłać również na
adres e-mail sp148@neostrada.pl

Szkoła Podstawowa nr 148, im. H. Kołłątaja,
ul. Ożarowska 69, 01- 408 Warszawa

tel: 836-28-73, fax: 836-38-93 w godz. 8.00-15.00
www.sp148.edupage.org

Terminy:

Do 30.XI.2021r. Zgłoszenie uczestnictwa na
adres  e-mail:
sp148@neostrada.pl

12.12 - 13.XII.2021r. Dostarczenie prac do organizatora

14-16.XII.2021r. Posiedzenie komisji konkursowej

16.XII.2021r. Publikacja wyników na stronie
internetowej szkoły:
www.sp148.edupage.org

Nagrody:

Dla autorów najlepszych szopek przewidziane są dyplomy oraz nagrody rzeczowe

ufundowane przez sponsorów. Po odbiór nagród oraz dyplomów, zapraszamy na galę

rozdania nagród 19.XII.2022 (poniedziałek) o godzinie 10:00.

Uwaga! Szopki finalistów biorą udział w wystawie przygotowanej w Kościele pw. Św

Józefa Oblubieńca NMP przy ul, Deotymy 41. Odbiór pozostałych szopek w terminie: 19-

22.12.2021r. oraz 03.-05.01.2022r. (8.00-15.00). Nieodebrane w tym terminie prace

przechodzą na własność organizatora!!


