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Regulamin konkursu -  

„Najpiękniejsza szopka bożonarodzeniowa” 

 

I. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj”. 

 

2. Konkurs zorganizowany jest w ramach działania osi 4-LEADER Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2007-2013 i finansowany jest ze środków Unii Europejskiej. 

 

3. Celem konkursu jest: 

 Rozwijanie wrażliwości estetycznej wśród młodzieży; 

 Aktywizacja młodzieży wiejskiej; 

 Uwrażliwienie na tradycję oraz kulturę regionalną; 

 Wzbudzenie zainteresowania zagadnieniami ekologicznymi; 

 Promocja obszaru LGD „Żywiecki Raj”. 

 

4. Tematyka konkursu 

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie przestrzennej szopki bożonarodzeniowej, która 

będzie kompozycją elementów naturalnych i ekologicznych. Oceniane będą: nawiązanie do tradycji 

architektonicznych i wzorniczych regionu objętego zakresem działalności Stowarzyszenia – LGD 

„Żywiecki Raj”, kompozycja, nowatorstwo, stopień wykorzystania ekologicznego materiału, 

dekoracyjność i ogólne wrażenie estetyczne. 

 

II. Warunki konkursu 

1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół gimnazjalnych należących do obszaru 

działalności Stowarzyszenia – Lokalnej Grupy Działania „Żywiecki Raj”. 



  
        Europejski Fundusz Rolny           
na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 

 

 

 

 

Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj” 

ul. Pod Górą 4, 34-300 Żywiec 

tel. +48 33 475 48 21 

e-mail: biuro@leader-zywiec.pl 

www.leader-zywiec.pl 

 
 

2. Każdy uczestnik powinien dostarczyć jedną pracę przestrzenną wykonaną z dowolnego tworzywa, 

przy czym zaleca się wykonywanie szopek z materiałów naturalnych: siana, sznurków jutowych, lnu, 

roślin itp. 

 

3. Konstrukcja szopki powinna być stabilna. Wszelkie elementy powinny być przymocowane w taki 

sposób, by nie przesuwały się. Pracę należy opatrzyć metryczką zawierającą dane: imię i nazwisko 

autora, wiek, adres do korespondencji, numer telefonu, e-mail, miejsce nauki. 

 

4. Szopki należy dostarczyć do biura Stowarzyszenia – LGD „Żywiecki Raj” Żywiec, ul. Pod Górą 4 

do 7.12.2012 r., w godz. od 9:00 do 15:00.  

 

5.  Otwarcie wystawy, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 15.12.2012 r. (sobota) o 

godz. 17:00 w Sali OSP Przybędza. Podczas trwania imprezy promocyjnej z cyklu „Wieczorki 

muzyczna z Góralami”. 

 

6. W przypadku dużej liczby zgłoszeń organizator nie będzie prezentował wszystkich dostarczonych 

prac. 

 

7. Prace konkursowe zostają przekazane na własność i do dyspozycji Stowarzyszenia – LGD 

„Żywiecki Raj”. 

 

8. Pisemne zgłoszenie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez uczestników na przetwarzanie 

danych osobowych. Zgłoszenie osoby, która nie ukończyła 18 lat musi być podpisane przez jej 

opiekuna (rodzica lub nauczyciela). Wzór oświadczenia – załącznik nr 1 do regulaminu. 

 

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

 

10. Zgłoszenie udziału w konkursie oznacza pełną i nieodwołalną akceptację warunków niniejszego 

regulaminu. 
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III. Ocena i nagrody 

1. Prace oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana przez organizatorów specjalnie do tego 

celu. 

 

2. Szopki będą oceniane według następujących kryteriów:  

 ogólne wrażenie artystyczne, oryginalność pomysłu; 

 opracowanie ogólne, dobór i wykorzystanie materiałów (w szczególności naturalnych);  

 motywy regionalne; 

 estetyka pracy oraz trwałość konstrukcji;  

 walory plastyczne (kompozycja, kolorystyka, dodatki). 

 

3. Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie ani nie będzie prowadzona na 

ten temat żadna korespondencja. 

 

4. Organizator przewiduje przyznanie trzech nagród rzeczowych o łącznej kwocie 600 zł. 

 

5. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. 

 

 

 

Informacje związane z konkursem można uzyskać pod numerem telefonu 33 475 48 21 lub mailowo: 

biuro@leader-zywiec.pl osoba do kontaktu: Marta Żołna. 
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OŚWIADCZENIE 

 
 
 
 

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

Imię i Nazwisko 

 

a) 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Lokalną Grupę Działania 

„Żywiecki Raj”, ul. Pod Górą 4, 34-300 Żywiec zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o 

ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz.926 ze zm.) 

w celach marketingowych; 

 

b) 

Udzielam prawa do nieodpłatnego wykorzystywania przedmiotu konkursu w celach promocyjnych 

Stowarzyszenia – LGD „Żywiecki Raj”; 

  

c)  

Akceptuję regulamin konkursu „Najpiękniejsza szopka bożonarodzeniowa”. 

 

 
 
 
 
…...............................                                     ……………………………………………………… 
Miejscowość i data                                       Podpis osoby/rodzica lub opiekuna prawnego (w przypadku osób niepełnoletnich) 

 

 

 


