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Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Wiśniowej 
 

 

Wiśniowa 10.11.2020 r. 

 

REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU SZOPEK TRADYCYJNYCH 
I KRAKOWSKICH 

 

ORGANIZATOR: 
● Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wiśniowej. 
● Gmina Wiśniowa 

 

ADRESACI: 
Konkurs jest adresowany do rodzin, uczniów przedszkoli oraz szkół podstawowych z terenu            
Gminy Wiśniowa. 
 
KATEGORIE: 
Konkurs jest organizowany w siedmiu kategoriach: 
I. Dzieci najmłodsze – przedszkolaki i uczniowie klas 0 – prace indywidualne 

II. Dzieci najmłodsze – przedszkolaki i uczniowie klas 0 – prace zbiorowe 

III. Dzieci młodsze – uczniowie klas I-III szkół podstawowych – prace indywidualne 
IV. Dzieci młodsze – uczniowie klas I-III szkół podstawowych – prace zbiorowe 
V. Dzieci starsze – uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych – prace indywidualne 
VI. Młodzież – uczniowie klas VII-VIII - prace indywidualne 
VII. Rodzina – rodzice z dziećmi 
Prace indywidualne są wykonywane przez jedną osobę z danej kategorii. Prace zbiorowe są             
wykonywane przez co najmniej dwie osoby, klasy bądź oddziały. W przypadku prac            
zbiorowych organizator przyznaje jedną nagrodę. 
 

ZAŁOŻENIA KONKURSU 
Forma i sposób wykonania: wszystkie elementy szopki powinny być wykonane          
własnoręcznie.  
Nie dopuszcza się użycia zakupionych gotowych figurek.  
Podczas oceny pod uwagę będzie brana samodzielność w wykonaniu szopki. Przewidziane są            
nagrody za oryginalność i pomysłowość. 

Dom Kultury Hala sportowa 
(12) 271-40-20 | 502-953-349 (12) 333-37-01 | 691-801-151 
www.gokis-wisniowa.pl www.wisniowa-sport.pl 
kultura@gokis-wisniowa.pl spotr@gokis-wisniowa.pl 

http://www.gokis-wisniowa.pl/
http://www.wisniowa-sport.pl/
mailto:spotr@gokis-wisniowa.pl


@g p p @g p
1 

mailto:spotr@gokis-wisniowa.pl


GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU W WIŚNIOWEJ 
Wiśniowa 320, 32-412 Wiśniowa 

NIP: 681-17-74-603 | REGON: 357179784 
Rachunek Bankowy Bank Spółdzielczy: 

50 8602 0000 0000 0015 2611 0001 

Załącznik nr 1 
do Zarządzenia nr 14/2020 z dnia 10.11.2020 r. 

Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Wiśniowej 
Konkurs zostanie rozstrzygnięty na etapie gminnym. Wyniki konkursu zostaną opublikowane          
na stronie internetowej i w mediach społecznościowych GOKiS oraz Urzędu Gminy           
Wiśniowa. 
Prace należy złożyć do dnia 15 grudnia 2020 r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu               
w Wiśniowej. 
W dniach 17 - 18 grudnia 2020 r. prace zostaną ocenione przez minimum 3-osobową              
Komisję.  
Uprasza się o dokładne podpisanie prac i dołączenie imiennego wykazu wykonawców           
szopek. Dokładne opisanie pracy i wypełnienie karty zgłoszeń jest warunkiem dopuszczenia           
do konkursu. Opis pracy należy wykonać pismem drukowanym oraz dokładnie przymocować           
na sznureczku do pracy.  
W opisie szopki należy umieścić: imię i nazwisko wykonawcy, klasę, adres, miejscowość,            
gminę, telefon do wykonawcy, w przypadku prac zbiorowych dodatkowo imię i nazwisko            
opiekuna wraz z telefonem komórkowym. Opis pracy należy wykonać według dołączonej           
KARTY OPISU. 
Prace pokonkursowe należy odebrać w nieprzekraczalnym terminie do 22 grudnia 2020 r.            
Nieodebrane w wyznaczonym terminie prace zostaną zutylizowane. 
 

Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne ze zgodą na wykorzystanie przez organizatorów           
wzorów prac do celów promocji, w tym również do umieszczania ich w różnych publikacjach              
oraz na stronach internetowych. Uczestnicy konkursu wyrażają tym samym zgodę na           
przetwarzanie danych osobowych i jednocześnie przyjmują do wiadomości, iż zebrane dane           
osobowe będą przetwarzane przez organizatorów do celów konkursu. 
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