PARAFIA NMP WSPOMOŻENIA WIERNYCH W DĄBROWIE GÓRNICZEJ -TRZEBIESŁAWICACH ZAPRASZA
DZIECI I MŁODZIEŻ DO UDZIAŁU W KONKURSIE NA NAJPIĘKNIEJSZĄ SZOPKĘ BOŻONARODZENIOWĄ
I. ORGANIZATOR KONKURSU
Parafia NMP WSPOMOŻENIA WIERNYCH W DĄBROWIE GÓRNICZEJ - TRZEBIESŁAWICE UL. ŚW.
STANISŁAWA KOSTKI 11 DĄBROWA GÓRNICZA 42-520
II. CEL KONKURSU
- rozwijanie indywidualnych zdolności plastycznych
- pobudzenie inwencji twórczej w zakresie inscenizacji szopek bożonarodzeniowych
- ukształtowanie aktywnej i twórczej postawy społeczeństwa wobec sztuki oraz tradycji kulturowej
związanej z obrzędami Bożego Narodzenia
III. TEMATYKA KONKURSU
Zadaniem uczestników jest wykonanie przestrzennej pracy plastycznej - szopki bożonarodzeniowej ,
techniką dowolną. Szopka oceniana będzie pod kątem :
-estetyki pracy
- oryginalności pomysłu
-wkładu pracy
-trwałości konstrukcji
IV. UCZESTNICY KONKURSU
Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży. Prace mogą być wykonane z pomocą dorosłych.
V. WARUNKI UCZESTNICTWA
- konstrukcja szopki powinna być stabilna
- prace należy opatrzyć metryczką ( imię i nazwisko autora lub autorów , wiek i nr telefonu , w wypadku
osób nieletnich zgodę opiekuna na udział w konkursie )
- szopki , które wymagają podłączenia do sieci elektrycznej muszą zawierać taką informację w metryczce
- szopkę należy dostarczyć do ks. proboszcza lub Diany Baranowskiej (DG.- Trzebiesławice ul. Zachodnia
45 ) do dnia 17.12.2021 r. włącznie ( piątek )
- ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się 19.12.2021 r. po Mszy Świętej o
godz.11.30

- prace będzie można obejrzeć w salce parafialnej lub w kościele ( miejsce uzależnione jest od ilości
szopek bożonarodzeniowych ) 19.12.2021 roku
- zgłoszenie się do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu i wyrażeniem zgody na
przetwarzanie danych osobowych wyłącznie do celów konkursu ( w tym publikacji zdjęć na stronie
internetowej parafii ).
- po zakończeniu konkursu prace można odebrać do 23.12.2021 r.
- nie ma możliwości odwołania się od decyzji jury.
INFORMACJE ZWIĄZANE Z KONKURSEM MOŻNA UZYSKAĆ POD NR TELEFONU 576 984 052 DIANA
BARANOWSKA

