
RRR OOO DDD ZZZ III NNN NNN YYY    KKK OOO NNN KKK UUU RRR SSS    SSS ZZZ OOO PPP EEE KKK    

BBB OOOŻŻŻOOO NNN AAA RRR OOO DDD ZZZ EEE NNN III OOO WWW YYY CCC HHH    

REGULAMIN na ROK Szkolny 2014/2015 

W ramach katechezy adwentowej zapraszamy Dzieci oraz Rodziców naszej z Parafii 

Podwyższenia Krzyża Świętego oraz Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rumi do KONKURSU 

na najładniejszą szopkę bożonarodzeniową. 

Organizatorzy Konkursu:  

-  Ksiądz Proboszcz Parafii p.w. Podwyższenia Krzyża  Świętego w Rumi Waldemar 

Łachut SDB 

– Oddział Parafialny Akcji Katolickiej przy Parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w 

Rumi 

- Dyrekcja Szkoły Podstawowej Nr 1w Rumi wraz z Katechetami 

Patronat Konkursu 

- Urząd Miasta Rumi 

  I.     TEMATYKA KONKURSU: 

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie przestrzennej pracy plastycznej – szopki 

bożonarodzeniowej. Koniecznie należy uwzględnić wyraźne elementy tradycji  Bożego Narodzenia. 

Oceniane będą: nawiązanie do tradycji, architektura, własnoręczne wykonanie figurek przez 

uczestników, kolorystyka, nowatorstwo, dekoracyjność, ekologia materiałów i ogólne wrażenie 

estetyczne. 

 II.       CELE  KONKURSU:   

- kultywowanie i utrwalanie tradycji związanych z Bożym Narodzeniem, 

- podtrzymywanie tradycji tworzenia szopek bożonarodzeniowych,  

- przybliżanie tajemnicy narodzenia Jezusa Chrystusa, 

- wychowanie w duchu szacunku dla wartości chrześcijańskich, narodowych, kulturowych i rodzinnych,  

- pobudzanie aktywności twórczej dzieci i ich rodzin, 

- nawiązanie do dziedzictwa kulturowego, 

- rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci oraz uzdolnień plastycznych. 

    III.  WARUNKI  KONKURSU: 

W konkursie mogą wziąć udział dzieci wraz z całymi rodzinami z terenu naszej Parafii 

Podwyższenia Krzyża Świętego oraz Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rumi. Każdy uczestnik powinien 

dostarczyć jedną pracę przestrzenną wykonaną z dowolnego tworzywa, przy czym zaleca się 

wykonywanie szopek z materiałów ekologicznych. Konstrukcja szopki powinna być stabilna. Wszelkie 

elementy powinny być przymocowane w taki sposób, by nie przesuwały się.  

Prace powinny zawierać na trwałe przymocowany opis zawierający dane: imię, nazwisko autora 

bądź całej rodziny oraz telefon kontaktowy (umieszczone w miejscu niewidocznym). 



Nie mogą być zgłaszane szopki biorące udział w konkursach w latach poprzednich.!!! 

    IV.  TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA SZOPEK 

 Szopkę należy dostarczyć w dniu 15.12.2014 r. do Salki Ministranckiej (mieszczącej się przy 

kancelarii parafialnej) od godziny 14.00 - 16.00. 

 Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w Niedzielę, 21 grudnia 2014 r. po Mszy Św. o 

godz. 11.00. 

 W niedzielę 21 grudnia będzie wystawa szopek w godzinach od 9.00-16.00 w Salce 

Ministranckiej. 

 Odbiór szopek w dniu 21 grudnia od godz. 16:00 – 18:00 lub 22 grudnia po Mszach świętych.  

 Prace nagrodzone wezmą udział w konkursie międzyparafialnym i będą eksponowane podczas 

przemarszu Orszaku Trzech Króli w dniu 6 stycznia 2015 r. 

        IV.   OCENA I NAGRODY 

Prace oceniane będą w kategoriach: 

 Oddziały ,,0” 

 I – II 

 III – VI 

 Szopka rodzinna 

Komisja Konkursowa oceni szopki przyznając I, II, III, miejsce nagradzając wykonawców 

najpiękniejszych szopek. 

Szopki będą oceniane według następujących kryteriów: 

 nawiązanie do tradycji Bożego Narodzenia  

 ogólne wrażenie artystyczne,  

 walory plastyczne (kolorystyka, kompozycja itp.). 

 dobór i wykorzystanie materiałów, 

 samodzielność wykonania pracy (a nie np.  kupione figurki) 

 estetyka pracy oraz trwałość konstrukcji, 

 wkład pracy, 

Nagrodzone szopki bożonarodzeniowe będą wyeksponowane na wystawie zorganizowanej 

w Salce ministranckiej w dniu 21 grudnia 2014 r. w godzinach 9:00 – 16:00. Nagrodzone 

prace będą zaprezentowane w czasie przemarszu Orszaku Trzech Króli w dniu 6 stycznia 

2015 r. 

       Informacje związane z konkursem można uzyskać: u katechetów Szkoły 

Podstawowej Nr 1, na stronie internetowej Parafii www.rumiakrzyz.pl  oraz u Pani Adeli 

Szramkowskiej -  prezesa Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej przy Parafii  

Podwyższenia Krzyża Świętego w Rumi pod numerem: 507-314-685. 

 


