
 
 
 
 
 

 
 

 
 

I. ORGANIZATOR:  
Niżańskie Centrum Kultury „Sokół” 
ul. Tadeusza Kościuszki 9, 37-400 Nisko 
tel.: (15) 8 412 144  

 

II. ZASADY UCZESTNICTWA  
1. Konkurs ma charakter otwarty i adresowany jest do uczniów placówek oświatowych z terenu gminy  

i miasta Nisko. Autorem pracy może być jedna osoba lub grupa.  
2. Podział według wieku uczestników:  

 

KATEGORIA I - przedszkolaki    
KATEGORIA II - uczniowie klas I-III szkoły podstawowej   
KATEGORIA III - uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej  
KATEGORIA IV - uczniowie klas VII – VIII szkoły podstawowej 
 

3. Prace należy dostarczyć do NCK „Sokół”, Nisko, ul. Kościuszki 9, do dnia 6 grudnia 2022 r.  
4. Szczegółowe informacje o rozstrzygnięciu konkursu oraz terminie rozdania nagród zostaną, z odpowiednim 

wyprzedzeniem, podane telefonicznie.  
5. Każda praca musi mieć dołączoną, czytelnie wypełnioną kartę zgłoszeniową, zawierającą informacje, które 

ułatwią identyfikację i ocenę prac oraz umożliwią kontakt z uczestnikami konkursu. Prace bez karty 
zgłoszeniowej nie wezmą udziału w konkursie.  

6. Biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach wynikających  
z regulaminu Konkursu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia  
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), w zbiorze 
danych osobowych prowadzonym przez: Niżańskie Centrum Kultury „Sokół” dla celów związanych z realizacją 
ww. konkursu.  

 

III. WARUNKI TECHNICZNE  
Materiał, technika wykonania oraz wielkość szopek dowolna.  

 

IV. OCENA I NAGRODY  
1. Oceny prac dokona powołana przez organizatora komisja konkursowa. Decyzje komisji konkursowej  

są ostateczne. W przypadku małej ilości złożonych prac, konkurs nie zostanie rozstrzygnięty.  
 

Kryteria oceny: a) nawiązanie do tradycji b) jakość artystyczna wykonanej pracy c) oryginalność pomysłu.  
 

2. Organizator przewiduje nagrody i wyróżnienia w każdej kategorii wiekowej, jednak zastrzega sobie możliwość 
innego podziału nagród.  

 

V. INFORMACJE DODATKOWE  
1. Prace zgłoszone do konkursu zostaną wyeksponowane na wystawie pokonkursowej w Niżańskim Centrum 
Kultury „Sokół” w dniach 13 grudnia 2022 r. – 31 stycznia 2023 r.  
2. Prace należy odebrać po wystawie pokonkursowej w dniach 01 – 06 lutego 2023 r. Prace nieodebrane w terminie 
przechodzą na własność organizatora konkursu.  
3. Sprawy nie objęte regulaminem rozstrzyga organizator konkursu. 

 

REGULAMIN KONKURSU  
NA NAJCIEKAWSZĄ SZOPKĘ 
BOŻONARODZENIOWĄ 
 

 

 

 


