
REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU  

NA NAJPIĘKNIESZJĄ SZOPKĘ BOŻONARODZENIOWĄ 

POD PATRONATEM PROBOSZCZA PARAFII ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA 

W KAMIENIU ORAZ WÓJTA GMINY KAMIEŃ 

 

 
 

I. ORGANIZATOR 

1. Powiatowy Konkurs na Najpiękniejszą Szopkę Bożonarodzeniową organizowany jest 

przez Szkołę Podstawową im. Tadeusza Kościuszki w Kamieniu. 

2. Osobami odpowiedzialnymi za przeprowadzenie konkursu są:  

 ks. Piotr Iwaniszczuk 

 mgr Barbara Demczuk Popielnicka 

 mgr Agata Skibińska 

II. CELE KONKURSU 

1. Propagowanie staropolskich tradycji bożonarodzeniowych; 

2. Rozwijanie wrażliwości estetycznej i uzdolnień plastycznych wśród dzieci; 

3. Kształcenie umiejętności dzielenia się z podopiecznymi DPS w Nowinach oraz Domu 

Małego Dziecka w Chełmie. 

III. TEMATYKA 

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie przestrzennej szopki bożonarodzeniowej, 

w której należy uwzględnić wyraźne elementy tradycji Bożego Narodzenia. 

IV. TECHNIKA 

Technika i forma dowolna, jedynym warunkiem jest zachowanie tematyki pracy. Konstrukcja 

szopki powinna być stabilna. Rozmiar nie może przekraczać 1m² podstawy i 1m wysokości. 

V. WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas I-VII szkoły podstawowej oraz II i III klas 

gimnazjum. 

2. Konkurs będzie przebiegał w dwóch etapach: 

 I etap – wewnątrzszkolny  

W eliminacjach szkolnych konkursu może uczestniczyć dowolna liczba uczniów. 

Szkolna komisja konkursowa wybiera 5 najładniejszych szopek, które wezmą udział 

w etapie II. 

 II etap – powiatowy 
Odpowiedzialnymi osobami za przeprowadzenie etapu gminnego są organizatorzy, 

którzy powołują komisję konkursową.  

3. Szopka nie może być pracą grupową. 

4. Każda praca powinna zawierać opis:  

1) imię i nazwisko autora 

2) klasa 

3) nazwa szkoły/placówki 

4) imię i nazwisko opiekuna (nauczyciela lub rodzica) 

VI. DOSTARCZENIE PRAC 

Prace konkursowe należy dostarczyć do Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki 

w Kamieniu do 8 grudnia 2017 roku. Decyduje termin fizycznego dostarczenia prac. 

VII. WYBÓR ZWYCIĘZCÓW 

1. Prace oceniać będzie komisja konkursowa powołana przez organizatora. 

2. Szopki będą oceniane w trzech kategoriach: 

 I kategoria – klasy I-III szkoły podstawowe; 

 II kategoria – klasy IV-VII szkoły podstawowe; 



 III kategoria – klasy II i III gimnazjum. 

3. Ocenie podlegać będzie: 

 ogólne wrażenie artystyczne i oryginalność pomysłu; 

 dobór i wykorzystanie materiałów; 

 estetyka pracy; 

4. Ogłoszenie wyników nastąpi 21 grudnia 2017 roku. 

VIII. NAGRODY 
Dla laureatów konkursu przewidziane są atrakcyjne nagrody. Pozostali uczestnicy otrzymają 

dyplomy za udział w konkursie. 

IX. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych 

zawartych w metryczce pracy. 

2. Szopki zostaną przekazane 27 grudnia 2017 roku podopiecznym DPS w Nowinach 

oraz dzieciom z Domu Małego Dziecka w Chełmie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Szkoła Podstawowa 

im. Tadeusz Kościuszki 

Kamień Kolonia 55 

22 – 113 Kamień 

e-mail: spkamien@o2.pl 

tel. (82) 567 01 12 
 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 

 

DANE UCZNIA/WYCHOWANKA 

 

Imię ……………………………………………………………………….…..…………….. 

Nazwisko ……………………………………………………………………..…………….. 

Nazwa szkoły ……………………………………………………………………………….. 

 

DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ (RODZIC/OPIEKUN) 

 

 Imię ..………………………………….………………………………………………….……. 

 Nazwisko ……………………………………………………………………………………..... 

Oświadczam, że wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na rejestrowanie wizerunku 

mojego dziecka podczas  Powiatowego konkursu na najpiękniejszą szopkę 

bożonarodzeniową na:  

 

* stronę internetową szkoły                               TAK          NIE                                                 

* w prasie lokalnej                                             TAK          NIE 

 

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że wizerunek mojego dziecka będzie 

wykorzystywany tylko i wyłącznie w celu promocji Szkoły Podstawowej im. Tadeusza 

Kościuszki w Kamieniu.  

 

 

 

…………………………………     ………………………………… 

         (Miejscowość, data)                                                                (czytelny podpis) 

 

* niepotrzebne skreślić 

 

Podstawa prawna:  

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 

( tekst jednolity: Dz. U z 2016 r. poz. 922 z późn zm.) informujemy, że: 

* administratorem danych osobowych ucznia /wychowanka jest Szkoła Podstawowa  

   im. T. Kościuszki w Kamieniu, 

* posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych osobowych ucznia/wychowanka oraz  

   ich poprawiania.  
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Szkoła Podstawowa 

im. Tadeusz Kościuszki 

Kamień Kolonia 55 

22 – 113 Kamień 

e-mail: spkamien@o2.pl 

tel. (82) 567 01 12 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

DANE UCZNIA/WYCHOWANKA 

 

Imię ……………………………………………………………………….…..…………….. 

Nazwisko ……………………………………………………………………..…………….. 

Nazwa szkoły ……………………………………………………………………………….. 

 

DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ (RODZIC/OPIEKUN) 
 

Imię ..…………………………………………………….………………………………….……… 

Nazwisko ………………………………………………………………………….……………...... 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę /nie wyrażam zgody* na przetwarzanie danych 

osobowych tj. 

* imienia i nazwiska,  

* nazwy szkoły, 

* numeru telefonu, 

 

mojego dziecka córki/syna*       

 

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

                                                            (imię i nazwisko)                 

             

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że zgoda na przetwarzanie danych 

osobowych będzie wykorzystana tylko i wyłącznie w celu promocji Szkoły Podstawowej 

im. Tadeusza Kościuszki w Kamieniu.  

 

 

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

     (Miejscowość, data)                                                                           (czytelny podpis) 

 

* niepotrzebne skreślić 

 

Podstawa prawna: 

Zgodnie z art.23 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych 

(tj. Dz.U z 2014r, poz.1182 z późn zm) 
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