VI Zagłębiowski Konkurs na regionalną ozdobę świąteczną
i zagłębiowską szopkę bożonarodzeniową
Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w konkursie,
którego celem jest wykonanie szopki bożonarodzeniowej lub regionalnej
ozdoby świątecznej, zawierającej elementy folkloru i tradycji ziemi
Zagłębia Dąbrowskiego.
Organizatorem konkursu jest II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego
w Dąbrowie Górniczej, współpracujące z Urzędem Miasta Dąbrowa Górnicza, metodykiem
nauczycieli języka polskiego oraz Muzeum Miejskim „Sztygarka”.
Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół
ponadgimnazjalnych. Zapraszamy nauczycieli języka polskiego, wiedzy o kulturze, historii,
sztuki, techniki i religii do opieki nad przebiegiem konkursu.
1. Cele konkursu:
 zachowanie i pielęgnowanie tradycji budowania szopek bożonarodzeniowych
i wykonywania ozdób w okresie Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku,
 popularyzacja i poszerzanie wiedzy o polskich i zagłębiowskich zwyczajach
i obrzędach bożonarodzeniowych,
 prezentacja szopki bożonarodzeniowej jako elementu kultury chrześcijańskiej,
narodowej i regionalnej,
 kształtowanie aktywnej i twórczej postawy dzieci i młodzieży wobec tradycji
kulturowej związanej z obrzędami okresu Bożego Narodzenia,
 rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz uzdolnień plastycznych dzieci i młodzieży,
 popularyzacja twórczości utalentowanych uczniów i efektów pracy nauczycieli,
 wyszukiwanie talentów,
 umożliwienie konfrontacji własnych umiejętności z rówieśnikami.
2. Regulamin konkursu:
 szopka bożonarodzeniowa:
 uczestnicy konkursu wykonują przestrzenną pracę plastyczną – szopkę
bożonarodzeniową statyczną bądź ruchomą, uwzględniając przy tym elementy
tradycji regionalnej;
 szopki muszą nawiązywać w swej treści do ewangelicznego wydarzenia, jakim
było Boże Narodzenie i powinny zawierać elementy sakralnej lub świeckiej
kultury i architektury z terenu Zagłębia Dąbrowskiego, np. stroje regionalne,
stroje górników, hutników, elementy pejzażu, architektury itp.;
 szopki bożonarodzeniowe mogą być wykonane dowolną techniką i z dowolnych
materiałów, np.: tektury, drewna, szkła, modeliny, styropianu itd.; szopki muszą
być wykonane ręcznie;
 przy ocenie szopek będą oceniane następujące elementy: ogólne wrażenie
artystyczne, oryginalność pomysłu, dobór i wykorzystanie materiałów,
uwzględnienie motywów regionalnych i tradycyjnych, wkład pracy, estetyka pracy
oraz trwałość konstrukcji, walory plastyczne (kompozycja, kolorystyka, dodatki).
 dostarczenie na własny koszt do 9 stycznia 2017 roku do organizatora szopki
bożonarodzeniowej
 szopka musi być zaopatrzona w czytelnie wypełnioną kartę zgłszenia zawierającą:
imię i nazwisko autora, klasę, nazwę szkoły (pieczątka szkoły), nazwisko opiekuna
artystycznego oraz podpisane przez uczestnika konkursu lub jego rodzica

(opiekuna) oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych przez organizatora konkursu”).
 ozdoba świąteczna
 wykonanie regionalnej ozdoby świątecznej związanej z Bożym Narodzeniem lub
Nowym Rokiem i karnawałem dowolną techniką.
 dostarczenie jej na własny koszt do 9 stycznia 2017 roku do organizatora konkursu
 ozdoba musi ona być zaopatrzona w czytelnie wypełnioną metryczkę zawierającą:
imię i nazwisko autora, klasę, nazwę szkoły (pieczątka szkoły), nazwisko opiekuna
artystycznego oraz podpisane przez uczestnika konkursu lub jego rodzica (opiekuna)
oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez
organizatora konkursu”).
ADRES organizatora: II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego,
41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Górnicza 17, tel./fax: 32 2615259, e-mail:
lo2@edu.dabrowa-gornicza.pl
( wzór zgłoszenia w załączniku)
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 11 stycznia 2017 roku podczas noworocznego
koncertu, podsumowującego konkurs. Najlepsze prace zostaną nagrodzone dyplomami
i nagrodami. Zorganizowana będzie także wystawa nadesłanych prac oraz przewidywana jest
licytacja najlepszych z nich, a uzyskane fundusze przekazane zostaną na akcję charytatywną.
Laureaci oraz szkoły zostaną powiadomieni telefonicznie o dokładnym terminie
wręczenia nagród.
Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac.

Koordynatorzy konkursu:
mgr Klarysa Sosnowska
ks. mgr Zbigniew Mularczyk
tel.: 32 2623480

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie wszystkich,
którym bliska jest polska i zagłębiowska tradycja.

VI Zagłębiowski Konkurs na regionalną ozdobę świąteczną
i zagłębiowską szopkę bożonarodzeniową.
KARTA ZGŁOSZENIOWA.

1. Imię i nazwisko ucznia biorącego udział w konkursie:
………………………………………………………………………………………………………………..…………

2. Szkoła delegująca ( adres, telefon):
…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..………………
…………………………………………………………………………………………………………………………..

3. Kategoria:
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………/.

4. Imię i nazwisko nauczyciela opiekuna:
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….

5. podpisane przez uczestnika konkursu lub jego rodzica (opiekuna) oświadczenie:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez

organizatora konkursu”
Podpis uczestnika konkursu lub jego rodzica (opiekuna):

