DOM KULTURY DOROŻKARNIA
w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy
zaprasza RODZINY (i nie tylko)
do wzięcia udziału w konkursie plastycznym związanym
ze Świętami Bożego Narodzenia.

RODZINNA
SZOPKA BOŻONARODZENIOWA
NA MOKOTOWIE

2016

REGULAMIN KONKURSU
Od ponad 10 lat, co roku na Boże Narodzenie, zapraszamy Was do wzięcia udziału w
konkursie na najpiękniejszą szopkę. Konstruowanie szopek to bardzo piękny i bardzo stary
zwyczaj świąteczny, starszy nawet niż strojenie choinki!
Po raz szósty zapraszamy całe rodziny do konstruowania szopek z okazji Świąt Bożego
Narodzenia. Pragniemy podtrzymywać ten staropolski zwyczaj. Zapraszamy wszystkie
rodziny, a także grupy przyjaciół!

Warunki Konkursu:
ZASADY WYBORU NAJPIĘKNIEJSZEJ SZOPKI
BOŻONARODZENIOWEJ:
Każda rodzina, która wcześniej zgłosi udział w konkursie (patrz: TERMIN ZGŁASZANIA PRAC), sama
przynosi wykonaną przez siebie szopkę bożonarodzeniową do Dorożkarni w dniu konkursu (9
stycznia 2016 r. godz. 16.00) i w tym samym dniu, po zakończeniu imprezy, szopkę zabiera ze sobą.
Przedstawiciel rodziny, zaraz po przybyciu do naszego ośrodka, powinien zgłosić obecność u
organizatora. Wtedy też otrzyma odpowiednią ilość kart do głosowania oraz kod do umieszczenia na
szopce.
Każdy przybyły na imprezę uczestnik będzie miał prawo wyboru najpiękniejszej szopki. Każdy
głosujący będzie mógł wytypować szopki, zasługujące jego zdaniem na nagrodę (organizator
zastrzega sobie możliwość ograniczenia liczby typowanych szopek przez rodzinę).
W wyniku głosowania zostanie przyznana Nagroda Główna dla Najpiękniejszej Szopki
Bożonarodzeniowej.

UCZESTNICY: Uczestnikiem konkursu może być RODZINA lub grupa osób (nie większa jednak

niż 5 osób). W grupie, która zgłasza szopkę do konkursu, powinna być przynajmniej jedna dorosła
osoba (czyli mama lub tata, dziadek, babcia, ciocia, wujek, dorosły brat czy siostra, a nawet kolega
lub koleżanka).

Jedna grupa może zgłosić do konkursu jedną szopkę.

TECHNIKA:

materiałów.

F

Na konkurs można przywieźć szopki konstrukcyjne wykonane z różnych

:

ORMAT Nie ograniczamy wielkości szopek, ponieważ każda rodzina przywozi szopkę
sama w dniu imprezy i aranżuje jej wystawienie w miejscu wskazanym przez organizatora.
Apelujemy jednak o rozsądek.

OPIS PRACY:

Szopki nie mogą być opisane w widocznym miejscu. Uczestnicy, po
przybyciu do Dorożkarni w dniu konkursu, powinni zgłosić się u organizatora. Organizator
wyda każdej grupie karty do głosowania oraz kod do oznaczenia szopki, który powinien
zostać umieszczony na pracy w widocznym miejscu.
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TERMIN ZGŁASZANIA PRAC:

Każda rodzina powinna zgłosić chęć
uczestniczenia w konkursie wypełniając załączoną kartę zgłoszenia. Karty należy złożyć w
sekretariacie lub u opiekuna konkursu, albo przesłać do 7.01.2016 roku (czwartek).


pocztą na adres organizatora: DOM KULTURY DOROŻKARNIA, ul. Siekierkowska
28, 00-709 WARSZAWA,



faksem: 22 841 91 22



e-mailem na adres: katarzyna@dorozkarnia.pl

T

:

ERMIN SKŁADANIA PRAC Szopki należy przywieźć osobiście do siedziby
DOMU KULTURY DOROŻKARNIA, ul. Siekierkowska 28, WARSZAWA w dn. 9.01.2016r. do
godz. 16.00 (sobota).

NAGRODY DLA UCZESTNIKÓW:

Uczestnicy przez głosowanie przyznają
Nagrodę Główną dla Najpiękniejszej Szopki Bożonarodzeniowej 2016. Przewidujemy także
Nagrodę Organizatora. Nagrodzone rodziny otrzymają statuetkę dla NAJPIĘKNIEJSZEJ
SZOPKI BOŻONARODZENIOWEJ i dyplom. Pozostałe rodziny otrzymają dyplomy.

WYSTAWA:
DOROŻKARNI.

Szopki będzie można obejrzeć tylko podczas imprezy, w siedzibie

I

NFORMACJE DODATKOWE: Organizator zastrzega sobie prawo bezpłatnej
reprodukcji i wykorzystania zdjęć nagrodzonych prac.
Dom Kultury DOROŻKARNIA oświadcza, że wszystkie dane osobowe będą wykorzystane
jedynie w celach informacyjnych dotyczących konkursu. Jednocześnie uczestniczący w
jakikolwiek sposób w konkursie (jako autor prac lub opiekun) zgadzają się na przetwarzanie
danych osobowych w celach informacyjnych dotyczących konkursu.

INFORMACJI I WYJAŚNIEŃ UDZIELA:

Opiekun konkursu Katarzyna Krasowska,
tel. 22 841 72 17,
email: katarzyna@dorozkarnia.pl
Więcej także na stronie internetowej Dorożkarni: http://www.dorozkarnia.pl/ oraz na stronie
konkursu http://www.szopka.dorozkarnia.pl.

ZAPRASZAMY!

DOM KULTURY DOROŻKARNIA, ul. SIEKIERKOWSKA 28
00-709 Warszawa
tel./fax: 22 841 91, tel. 22 841 72 17, email: biuro@dorozkarnia.pl

3

