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Metryczka

Przegląd Najpiękniejszych Szopek Bożonarodzeniowych 2017

Autor/autorzy szopki: 

1. imię i nazwisko, wiek:……………………………………………………………..….

2. imię i nazwisko, wiek…………………………………………………………………

3. imię i nazwisko, wiek…………………………………………………………....……

4. imię i nazwisko, wiek…………………………………………………………………

5. imię i nazwisko, wiek…………………………………………………………………

Imię i nazwisko opiekuna (nie dotyczy szopek wykonanych w rodzinie):

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

Nazwa placówki/organizacji/wspólnoty/pozostałe:

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

…………………………………………………………………………………………..

Dane kontaktowe: 

adres e-mail: ……………………………………………………………….…………..

numer telefonu: ……………………………………………………………………………..……….

Najpiękniejszych Szopek 
Bożonarodzeniowych

Białystok 2017



 

3. Technika oraz format pracy – dowolne. Szopka musi mieć formę przestrzenną.

4. Zgłoszenia do przeglądu przyjmujemy wyłącznie poprzez formularz on-line dostępny 

na stronie www.mdk.bialystok.pl w zakładce konkursy-plastyczne. Formularz należy 

wypełnić i przesłać do dnia 3 stycznia 2018  r. 

5. Dostarczenie szopki do Centrum Wystawienniczo-Konferencyjnego Archidiecezji 

Białostockiej, ul. Kościelna 1A, w terminie 3-5 stycznia 2018 (w godz. 9.00-15.00). 

Każda szopka od spodu musi mieć przyklejoną metryczkę - wzór w załączeniu.

VI. Podsumowanie przeglądu:

1.Termin podsumowania tegorocznego przeglądu, otwarcia wystawy szopek oraz 

wręczenia dyplomów i upominków w najbliższym czasie zostanie zamieszczony 

na stronie www.mdk.bialystok.pl. 

VII. Uwagi końcowe:

1. Zgłoszenie szopki do przeglądu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego 

regulaminu i oświadczeniem, że praca nie narusza praw osób trzecich.

2. Autorzy szopek wyrażają zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych 

osobowych - wyłącznie dla potrzeb przeglądu - zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. u. Nr 133, poz. 833 z poz. zm.).

3. Zgłoszenie do przeglądu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne 

wykorzystanie przesłanych materiałów, do zaprezentowania m.in. na stronach 

internetowych Organizatorów, w formie wystawy czasowej  lub innych.

Wszelkich informacji na temat przeglądu udziela:

 Katarzyna Bukowska – Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku, tel. 85 732-79-49.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w przeglądzie!!

I. Organizatorzy:
Ksiądz Arcybiskup dr Tadeusz Wojda – Metropolita Białostocki

Tadeusz Truskolaski – Prezydent Miasta Białegostoku

II. Współorganizator
Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku

III. Cele:
1. Wspólnotowe przeżywanie szczególnego czasu Świąt Bożego Narodzenia 

i Święta Trzech Króli. 

2. Pielęgnowanie tradycji tworzenia szopek.

3. Budowanie relacji Szkoła-Rodzina-Kościół.

4. Rozwój wrażliwości estetycznej oraz kształtowanie wyobraźni plastycznej.

IV. Uczestnicy:
Przegląd Najpiękniejszych Szopek Bożonarodzeniowych skierowany jest 

do mieszkańców Miasta Białegostoku. Mogą w nim wziąć udział: dzieci, młodzież, 

rodziny, wspólnoty, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe oraz wszyscy, 

ci którzy są zainteresowani podtrzymaniem pięknej, polskiej tradycji tworzenia 

Szopki Bożonarodzeniowej. 

V. Warunki uczestnictwa:
1. Wykonanie Szopki Bożonarodzeniowej tak, aby szopka w sposób wyraźny niosła 

przesłanie Bożego Narodzenia.

2. Do przeglądu nie zostaną dopuszczone szopki, które zostały zgłoszone 

do poprzednich edycji przeglądu.

Regulamin Przeglądu 

Najpiękniejszych Szopek Bożonarodzeniowych
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