VII MIĘDZYSZKOLNY
XII SZKOLNY KONKURS
MOJA STAJENKA
1.ORGANIZATOR:
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łochowie - ul. Wierzbowa 2; 86-065
Łochowo; tel. 52 363 99 10, tel./fax 52 363 99 05; www.zslochowo.pl.
2.CELE KONKURSU:
2.1.Zachowanie tradycji budowanie szopek bożonarodzeniowych,
2.2.Przybliżenie zwyczajów Bożonarodzeniowych,
2.3.Rozbudzenie twórczości i kreatywności uczniów.
3.UCZESTNICY:
Konkurs skierowany jest do uczniów z klas 4 – 8 szkoły podstawowej.
4.PRACE:
4.1.Uczestnicy konkursu wykonują pracę przestrzenną –szopkę bożonarodzeniową
według własnego pomysłu, uwzględniając elementy tradycji Bożego Narodzenia.
4.2.Technika i materiały użyte do wykonania szopki są dowolne.
4.3.Nie należy umieszczać w szopce elementów gotowych np.: zakupione figurki.
4.4.Organizator nie bierze odpowiedzialności za wartościowe elementy umieszczone
w szopce ( punkt obowiązuje w sytuacji, kiedy szopki zostaną przyniesione do szkoły).
4.5.Konstrukcja szopki powinna być stabilna. Elementy powinny być
przymocowanetak, aby nie przesuwały się.
4.6.Szkoła może zgłosić pięć najlepszych prac wyłonionych w konkursie
wewnętrznym.
4.7.Dopuszcza się pomoc osób starszych, rodziców, dziadków, rodzeństwo.
4.8.Autor pracy zobowiązany jest do nagrania filmu na którym zaprezentuje swoją
pracę np. omówi materiały z których wykonał pracę, pokaże dodatkowe atuty szopki
takie jak światło, dźwięk, szopkę ruchomą.
4.9.Każda szopka otrzyma numer konkursowy.
4.10.Prace (filmy) należy przesłać do dnia 15 grudnia 2020 r. na adres :
joanna.hernacka@splochowo.pl lub aneta.ratajczak@splochowo.pl
4.11. Wszelkie pytania proszę kierować na podane adresy:
joanna.hernacka@splochowo.pl lub aneta.ratajczak@splochowo.pl
5.KATEGORIE KONKURSOWE:
5.1.Szopki miniaturowe na podstawie mniejszej niż format A5,
5.2.Szopki na podstawie nie przekraczającej formatu A4,
5.3.Szopki z elementami ruchomymi, na podstawie nie przekraczającej formatu A3. W
tej kategorii nie obowiązują zasady z pkt. 4.3.

6.NAGRODY:
6.1.Organizator przewiduje nagrody i dyplomy za I, II, III miejsce wśród uczniów
szkoły podstawowej klasy 4 –8
6.2.Organizator przewiduje przyznanie wyróżnień.
6.3.Organizator zastrzega sobie prawo nie przyznawania I i II nagrody oraz nagrody
specjalnej w przypadku niesatysfakcjonującego poziomu prac.
7.ZASADY BEZPIECZEŃSTWAW przypadku konieczności podłączenia szopki do
prądu, należy do pracy dołączyć oświadczenie rodzica lub prawnego opiekuna, że
instalacja elektryczna jest sprawna i bezpieczna, a rodzic/prawny opiekun bierze pełną
odpowiedzialność za przygotowanie tej instalacji. ( Punkt obowiązuje w sytuacji,
kiedy szopka będzie przyniesiona do szkoły, o czym autor zostanie powiadomiony);
8.OCENA PRAC
8.1.Oceny prac dokona powołane przez organizatora jury.
8.2.Szopki będą oceniane według następujących kryteriów:
8.3.1.ogólne wrażenie artystyczne,
8.3.2.oryginalność pomysłu,
8.3.3.dobór i wykorzystanie materiałów,
8.3.4.wkład pracy,
8.3.5.estetyka pracy oraz trwałość konstrukcji,
8.3.6.nawiązanie do tradycji.
8.3.7.Światło,dźwięk....
8.2.Decyzje jury są ostateczne.
9.USTALENIA KOŃCOWE
9.1.Informacje dotyczące konkursu umieszczone są na stronie internetowej szkoły
9.2.Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji fotografii prac konkursowych z
podaniem danych autora: imienia, nazwiska, klasy.
9.3.Prace nie spełniające wymagań formalnych nie będą brane pod uwagę przy ocenie
jury.
9.4.O rozstrzygnięciu konkursu, terminie rozdania nagród, terminie odbioru prac
uczestnicy zostaną powiadomieni komunikatem na stronie internetowej organizatora.
9.5.Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją warunków regulaminu oraz

zgodą na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu, dla potrzeb
promocyjnych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
Joanna Hernacka
Aneta Pindel - Ratajczak

