
Załącznik do Zarządzenia Nr 419/2017 
BURMISTRZA MIASTA ŁOWICZA z dnia 7 listopada 2017 r.  
w sprawie ogłoszenie i organizacji konkursu z dziedziny kultury 
pn. IX edycja konkursu na Łowicką Szopkę Bożonarodzeniową. 

 
 
 
 

REGULAMIN KONKURSU 

 
IX edycja konkursu na 

Łowicką Szopkę Bożonarodzeniową 

pod Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta Łowicza 
 
 
I.   Postanowienia ogólne 
 
1. Organizatorem konkursu jest: 

 
•    Urząd Miejski w Łowiczu, 
•    Muzeum w Łowiczu. 
 
2. Celem konkursu jest: 

 
• Przypomnienie i kontynuacja tradycji budowania szopek bożonarodzeniowych. 
• Pobudzenie inwencji twórczej w zakresie przygotowania szopek nawiązujących   do 
tradycji regionalnych. 
• Prezentacja szopki bożonarodzeniowej, jako elementu kultury chrześcijańskiej  
i narodowej. 
• Rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci i młodzieży oraz uzdolnień plastycznych. 
• Rozbudzanie zainteresowań polskimi tradycjami bożonarodzeniowymi i utrwalanie 
symbolu żłóbka betlejemskiego. 
• Pokazanie piękna lokalnego krajobrazu oraz popularyzacja zabytków architektury 
Łowicza i Ziemi Łowickiej, elementów folkloru i historii regionu. 
 
3. Tematyka konkursu 
 
Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie własnoręcznie, przestrzennej pracy 

plastycznej - Szopki Bożonarodzeniowej, statycznej lub ruchomej. W pracy, należy 

uwzględnić elementy tradycji Bożego Narodzenia, z wyraźnymi elementami 

związanymi z historią Miasta Łowicza i folklorem łowickim. Oceniane będą: 

nawiązanie do tradycji, architektura, figurki – najlepiej wykonane własnoręcznie,   

kolorystyka, nowatorstwo, pomysłowość, dekoracyjność i ogólne wrażenie 

estetyczne. 

 
 



II.       Warunki konkursu 
 
1.  Konkurs ma charakter otwarty. Udział w nim mogą wziąć wszyscy chętni. 
 
2.   Prace oceniane będą w IV kategoriach wiekowych: 

a.   Przedszkola 
b.   Szkoły Podstawowe 
c.   Gimnazja i Szkoły Ponadgimnazjalne 
d.   Dorośli 
 

3. Każdy uczestnik (zespół uczestników) powinien dostarczyć jedną pracę 
przestrzenną wykonaną z dowolnego tworzywa. Ze względu na specyfikę pracy 
przy powstawaniu szopek mogą pomagać także inne osoby (rodzice, rodzeństwo, 
nauczyciele, znajomi itp.). 
 

4. Konstrukcja szopki powinna być stabilna, a wszystkie jej elementy 
przymocowane w taki sposób, aby nie przesuwały się. Pracę należy opatrzyć 
metryczką zawierającą dane autora pracy (w przypadku pracy zbiorowej jej 
reprezentanta): imię i nazwisko, kategorię wiekową, miejscowość, tel. kontaktowy 
i adres email. 

 
5. Do pracy powinno być dołączone Zgłoszenie, zawierające następujące dane: 

imię i nazwisko (w przypadku pracy zbiorowej osoba reprezentująca grupę), 
adres zamieszkania, adres do korespondencji, numer telefonu, miejsce nauki 
(szkoła), opiekun szkolny, (jeśli taki jest), podstawowe informacje na temat 
szopki: wymiary (podstawa, wysokość), materiały użyte do budowy szopki. 

 
6. W przypadku konieczności podłączenia szopki do sieci elektrycznej należy 

zaznaczyć to w Zgłoszeniu oraz dołączyć oświadczenie uczestnika (konstruktora) 
lub opiekuna o pełnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo szopki. 

 
7. Szopkę należy dostarczyć najpóźniej do 8 grudnia 2017 r. (piątek) do Muzeum  

w Łowiczu. Otwarcie wystawy, ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród, 
odbędzie się w Muzeum w Łowiczu, w czwartek, 14 grudnia 2017 r. o godz. 
16.30. (Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ewentualnej zmiany terminu, 
wynikającego z przyczyn organizacyjnych.) 

 
8. Szopki będą zaprezentowane na pokonkursowej wystawie w Muzeum w Łowiczu 

do 31 stycznia 2018 r. Prace należy odebrać po terminie prezentacji najpóźniej 

do 15 lutego 2018 r. Po tym czasie szopki zostaną komisyjnie zniszczone. 

9. Za prace nieodebrane w określonym czasie organizator konkursu nie ponosi 
odpowiedzialności. 

 
10. W konkursie nie mogą brać udziału prace, które wystawiane były w innych tego 

typu konkursach. 
 
11. Pisemne zgłoszenie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez uczestników 

na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie do celów konkursu (w tym 
publikacji prasowej). Zgłoszenie osoby, która nie ukończyła lat 18 musi być 
podpisane przez jej opiekuna (rodzica lub nauczyciela). 



12. Zgłaszający pracę oświadcza, że jest ona jego autorskim dziełem. 
 

13. Zgłoszenie udziału w konkursie oznacza również pełną i nieodwołalną akceptację 
warunków niniejszego regulaminu. 

 
III.      Ocena i nagrody 
 
1. Prace oceniać będzie Komisja Konkursowa. 

 
2. Szopki będą oceniane według następujących kryteriów: 
 
- motywy regionalne i historyczne 
- ogólne wrażenie artystyczne, oryginalność pomysłu 
- opracowanie ogólne, dobór i wykorzystanie materiałów (w szczególności 
materiały pochodzenia naturalnego) 
- wkład pracy; 
- estetyka pracy oraz trwałość konstrukcji; 
- walory plastyczne (kompozycja, kolorystyka, dodatki). 
 
3. Komisja Konkursowa oceni szopki zgodnie z przypisana do nich kategorią 

wiekową   i   wyłoni   laureatów   konkursu.   Organizator   przewiduje   nagrody 
rzeczowe dla laureatów o łącznej wartości do 2.000,00 zł. brutto. 

 
4. Laureaci otrzymujący nagrodę rzeczową, bądź pieniężną przekraczającą kwotę 
760 zł brutto, uiszczą przed jej odebraniem do kasy Urzędu Miejskiego w Łowiczu 
zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10 procent wartości tej nagrody na 
podstawie art. 30 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych 
(Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.). 
 
5. Organizator zastrzega prawo do podziału nagród według własnej oceny, w tym do 

nie przyznawania nagród w danej kategorii lub przyznania nagród/wyróżnień 

dodatkowych. 

6. Wyniki konkursu zwierające imiona i nazwiska autorów nagrodzonych  
prac zostaną podane do publicznej wiadomości w prasie i radiu lokalnym,  
a także na stronach internetowych m.in.: www.lowicz.eu, www.lowickie.eu, 
www.muzeumlowicz.pl 
 
7. Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie ani nie będzie 
prowadzona na ten temat żadna korespondencja. 
Koordynatorzy konkursu: 
Grzegorz Turski tel. (46) 830 91 59 
Magdalena Bartosiewicz tel. (46) 837 39 28 wew. 36. 

 
 
 
 
 

http://www.lowicz.eu/
http://www.lowickie.eu/


IX edycja konkursu pn. Łowicka Szopka Bożonarodzeniowa 2017 
pod Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta Łowicza 

 

ZGŁOSZENIE PRACY 

 

Imię i nazwisko* ……………………………....................... Nr Szopki 

        (wpisuje organizator) 

Lat: …………………………………………………………… 

Adres zamieszkania ……………………………………………………...………………….. 

Adres do korespondencji …………………….……………………………………………… 

Numer telefonu ……………………………………………...……………………………….. 

Email …………………………………………………………………………………………… 

Miejsce nauki (szkoła)** .………..…………………………………………………………… 

Opiekun szkolny *** ………………………………………………………………………….. 

Podstawowe informacje na temat szopki: wymiary (podstawa, wysokość), materiały 

użyte do budowy szopki: 

 

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

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

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

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

* w przypadku pracy zbiorowej osoba reprezentująca grupę 
**/*** jeśli taki jest 

 

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

 

 
 
REWERS       Nr Szopki  

(wpisuje organizator) 

 

Imię i nazwisko ………………………………………………………..…………..…………. 

Adres zamieszkania ……………………………………………………………..…………… 

https://pl.freepik.com/index.php?goto=27&url_download=aHR0cDovL3d3dy5mbGF0aWNvbi5jb20vZnJlZS1pY29uL3NjaXNzb3JzLWlvcy03LWludGVyZmFjZS1zeW1ib2xfMTc4MzY=&opciondownload=318&id=aHR0cDovL3d3dy5mbGF0aWNvbi5jb20vZnJlZS1pY29uL3NjaXNzb3JzLWlvcy03LWludGVyZmFjZS1zeW1ib2xfMTc4MzY=&fileid=709612

