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„...przyprowadzić świat pod drzwi szopki”   

Olga Tokarczuk „Bardo.Szopka”(„Gra na wielu bębenkach”) 

 

REGULAMIN KONKURSU SZOPEK „BARDO. SZOPKA 2019”  

 

1. Organizatorzy  

Stowarzyszenie „Bardo. Kultura”, Centrum Kultury i Biblioteka w Bardzie, 

Urząd Miasta i Gminy Bardo, Parafia Nawiedzenia NMP w Bardzie zapraszają 

do udziału  w kolejnej edycji KONKURSU SZOPEK, odbywającego się 

rokrocznie w Bardzie, gdzie przy Bazylice Mniejszej od lat 70 znajduje się 

ruchoma szopka, literacko przedstawiona przez laureatkę literackiej  

Nagrody Nobla - Olgę Tokarczuk w opowiadaniu  „Bardo. Szopka”.  

  

2. Celem konkursu jest: 

- kultywowanie tradycji budowy szopek bożonarodzeniowych,  

- prezentowanie szopki bożonarodzeniowej jako elementu kultury 

chrześcijańskiej,  

- rozwijanie i pobudzanie zdolności plastycznych i twórczych zwłaszcza 

wśród dzieci i młodzieży,  

- promocja Bardzkiej Szopki Bożonarodzeniowej  

 

3. Kategorie  

Konkurs będzie przebiegać w 3 kategoriach wiekowych - z podziałem na 

szopki zbiorowe i indywidualne: 

- klasy „0” z przedszkola oraz uczniowie szkół podstawowych, klasy I-III, 

- uczniowie szkół podstawowych, klasy IV-VI 

- uczniowie szkół podstawowych, klasy VII-VIII oraz uczniowie szkół 

ponadpodstawowych. 

 

A ponadto kategoria: 

- szopka rodzinna  

  



Prace w poszczególnych kategoriach będą się dzielić na „szopkę tradycyjną” 

oraz szopkę regionalną. W kategorii „szopek tradycyjnych” szczególnie 

zachęcamy do wykonywania szopek z tzw. „darów natury” (propozycja użycia 

naturalnych surowców typu słoma, piórka, patyczki, kora drzew, mech itp.).  

Szopki powinny być opatrzone metryczką zawierającą następujące informacje: 

imię i nazwisko wykonawcy (wykonawców), tytuł pracy, technika wykonania, 

klasa, szkoła (lub pracownia plastyczna innej placówki), ewentualnie imię   

i nazwisko opiekuna lub osoby, pod kierunkiem której praca została 

wykonana).  

Do konkursu można zgłosić dowolną ilość prac, jednak komisja konkursowa 

może przeprowadzić wcześniejsze eliminacje – przed ostatecznym wyłonieniem 

zwycięzców. 

 

4. Ocena  

Oceny dokonywać będzie komisja konkursowa powołana przez 
Organizatorów. 

Przy ocenie prac jury będzie brało pod uwagę samodzielność pomysłu  

i wykonania, tj. możliwości wykonawcze i koncepcyjne osoby w danej grupie 
wiekowej. Przy pracach wyjątkowo dojrzałych i efektownych, odstających od 
możliwości danej grupy wiekowej, prosimy o oświadczenie opiekuna   

o samodzielności pracy.  

Odrębny sposób oceny będzie stosowany w przypadku szopek rodzinnych. 

  

5. Zgłoszenia  

Termin zgłaszania prac (listownie lub pocztą elektroniczną) upływa  3 stycznia 

2020 r.- a nadesłania lub dostarczenia prac do Centrum Kultury na ul. 

Kolejowej 12 w Bardzie - 8 stycznia 2020 roku - do godz. 17.00. Prace powinny 

być opatrzone metryczką zawierającą następujące informacje: imię i nazwisko 

wykonawcy (wykonawców), tytuł pracy, technika wykonania, klasa, szkoła 

(ewentualnie pracownia plastyczna innej placówki, ewentualnie imię  

i nazwisko opiekuna lub osoby, pod kierunkiem której praca została 

wykonana. Dodatkowo należy zaznaczyć, czy szopka zostanie odebrana po 

zakończeniu wystawy (do 20 stycznia). 

  

 Do zgłoszenia należy też dołączyć KARTĘ ZGŁOSZENIA ze stosownymi 

oświadczeniami - do pobrania (Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu 

Szopek „Bardo. Szopka 2019” ).  

  

Zgłoszenia należy kierować pod adresem:  

Centrum Kultury i Biblioteka w Bardzie,  ul. Kolejowa 12,  

57-256 Bardo; tel.748170827 / 748171502 lub mailem na adresy: 

centrum@bardo.pl, bardo.kultura@gmail.com.  

Dodatkowy kontakt telefoniczny  - Beata Szewczyk, te1.695546275. 
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6. Ogłoszenie wyników i nagrody 

Efektem konkursu będzie otwarcie wystawy szopek, które nastąpi 11 stycznia 

2020 r.w Centrum Kultury i Bibliotece w Bardzie. Tego dnia nastąpi również 

ogłoszenie zwycięzców w poszczególnych kategoriach oraz wręczenie 

statuetek, dyplomów oraz nagród.  Ponadto każdy uczestnik konkursu 

otrzyma dyplom uczestnictwa.  

 


