
Regulamin  ceramicznego rodzinnego konkursu  

Pt. Szopka Bożonarodzeniowa 

  

Konkurs objęty jest patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Serock  

 1. Organizator: 

 Pracownia Ceramiki i Witrażu Mecholówka  ul. Szeroka 3a 05-140 Kania Polska  

Adres email : bzot@wp.pl lub  mecholowka @gmail.com nr Tel 502 519 950 

 2. Cel: 

- odkrywanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej, 

- stymulacja wyobraźni, 

- kształcenie twórczej postawy, 

- poszerzanie wiedzy z zakresu warsztatu ceramicznego i wymiana doświadczeń, 

- stwarzanie możliwości wypowiadania siebie przez artystyczne dzieła, 

- kształtowanie świadomego odbiorcy sztuki, 

- popularyzacja twórczości plastycznej dzieci i dorosłych 

 3. Uczestnicy konkursu: mieszkańcy Miasta i Gminy Serock 

 4. Tematyka: 

Tematem konkursu jest przedstawienie w formie ceramicznej wizji Szopki Bożonarodzeniowej. 

Może to być ukazanie najciekawszych  postaci, wizja budowli, przedstawienie zwierząt i roślin, przedstawienie 
wyobrażenia o miejscu narodzin Jezusa. Uczestnicy konkursu mogą stworzyć w glinie fragmenty historii, jak 
również w ten oryginalny sposób ukazać swoje wyobrażenie  związane z  życiem Chrystusa i obyczajami 
religijnymi w naszym kraju. 

Przedmiot ma być wykonany w technice ceramiki artystycznej w dowolnej interpretacji.  
Prace powinny być wypalone. 

Szopki lub elementy  z plasteliny, masy solnej, gliny samoutwardzalnej itp. nie będą kwalifikowane do oceny. 

 5. Ocena prac: 

Komisja oceniająca, powołana przez dyrektora Pracowni Ceramiki i Witrażu Mecholówka, składać się będzie  
osób, posiadających wykształcenie w kierunku ceramiki artystycznej. 

Do konkursu należy zgłaszać prace zbiorowe  wykonane w obrębie rodziny, prace indywidualne nie będą 
oceniane. 



 6. Terminy: 

Prace na konkurs zostaną wykonane podczas warsztatów odbywających się dnia 10. grudnia 2016 w Klubie 
Aktywności Społecznej w Serocku przy ul Kościuszki 8a . Praca powstaje w nieprzekraczalnym terminie 
czasowym 2 godzin. Każda rodzina  odpowiednio zabezpiecza swoją pracę i pozostawia w Klubie Aktywności 
Społecznej celem przewiezienia do wypalenia. 

Zajęcia odbywają się od 9.00 do 14.00. Każda rodzina zapisuje się na 2 godziny. 

Podsumowanie konkursu i wyniki ogłoszone będą na stronie internetowej gminy dnia 12.12.2016 

Rozstrzygnięcie konkursu i uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w Serocku dnia             18 grudnia 2016 r. 
podczas Uroczystej Wigilii na Rynku. 

 7. Opis prac: 

 - imiona i nazwiska członków rodziny 

- wiek dzieci jeżeli uczestniczą w projekcie 

- adres, telefon oraz e-mail  

Powyższe dane zostają zamknięte w kopertach na których rodzina rysuje swoje logo, które również umieszcza 
na swojej pracy. 

 8. Uwagi końcowe: 

Wykonane podczas  konkursu prace zostaną zaprezentowane w okresie przedświątecznym na wystawie w 
ratuszu. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją warunków regulaminu oraz zgodą na przetwarzanie 
danych osobowych uczestnika konkursu, dla potrzeb promocyjnych zgodnie z Ustawą o ochronie danych 
osobowych z dn. 29.08.1997, Dz.U. nr 133 poz. 833 z późn. zm. 

Organizator zastrzega sobie możliwość publikowania prac w różnych formach jak również fotografii z konkursu, 
wystawy i rozdania nagród z wizerunkami uczestników. 

 Osoba, z którą należy się kontaktować w celu informacji i zapisu rodziny na dogodną godzinę : 

Bogusława Żaczkiewicz email bzot@wp.pl Tel 502 519 950 

  

 

 


