
 
 

      

 
 

 
 
 

 
 

   
 

 
 

 
 

     
         

          
     

   
 

     
     

   
 

      
       

 
 

   
     

  
  
  

 
 

 
 

        
         

   
 

 
 

    
   

  

Konkurs na Sopocką Szopkę Bożonarodzeniową
	

VIII edycja 

Regulamin Konkursu 

ORGANIZATOR KONKURSU 

Środowiskowy Dom Samopomocy – Ośrodek Adaptacyjny MOPS Sopot 
81-780 Sopot, Kazimierza Wielkiego 14   
tel./fax (58) 551-65-24 

TEMAT I CELE KONKURSU 

Tematem konkursu jest: „SOPOCKA SZOPKA BOŻONARODZENIOWA”. 
Organizatorzy Konkursu chcieliby, aby autorzy szopek spróbowali połączyć znaną z tradycji 
wizję Szopki Bożonarodzeniowej z elementami zabytkowej i współczesnej architektury 
stanowiącej charakterystyczny pejzaż Sopotu oraz spróbowali włączyć elementy 
marynistyczne lub charakterystyczne  elementy architektury  miasta. 

Sopot to miasto położone bezpośrednio nad morzem, posiada ciekawą architekturę między 
innymi: molo, przystań jachtową, słynną uliczkę Monte Cassino, fontannę „Jasia Rybaka”, 
Krzywy Domek, leśny amfiteatr . 

Konkurs skierowany jest do osób niepełnosprawnych, uczestników Środowiskowych Domów 
Samopomocy, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Domów Pomocy Społecznej i innych 
placówek o podobnym profilu działalności. 

Celem Konkursu jest: 
1.	 Propagowanie tradycji szopkarstwa polskiego i kultywowanie obrzędowości Świąt 
Bożego Narodzenia. 

2.	 Wspieranie twórczości osób niepełnosprawnych intelektualnie. 
3.	 Promocja architektury i związków z morzem miasta Sopot. 

TECHNIKA 

Kolaż, rzeźby, płaskorzeźby i kompozycje przestrzenne wykonane w dowolnej technice 
plastycznej z dowolnych materiałów /np. papier, masa solna, drewno, gips, glina, szkło i inne 
czyli „wszystkie materiały dozwolone”. 

FORMAT 

Prace na podłożu płaskim - format A4, maksymalnie A2 
Płaskorzeźby – maksymalna wielkość A4 
Kompozycje przestrzenne - do wysokości 30 cm, wielkość podstawy kompozycji max A2 



 
 
 

   
 

        
      

 
       

  
         

 
  
     

 
       

 
       

 
 

 
 

         
         

           
   

  
          

  
    

   
 

 
 

   
 

 
   

    
        

 
 

 

SPRAWY ORGANIZACYJNE
 

1.	 Autorzy prac wyrażają zgodę na administrowanie i przetwarzanie ich danych 
osobowych przez organizatorów wyłącznie do celów związanych z organizacją i 
promocją konkursu. 

2.	 Prace należy nadsyłać w opakowaniach zapobiegających ich uszkodzeniu. 
Organizatorzy nie odpowiadają za uszkodzenia prac w czasie transportu. 

3.	 Nagrody należy odebrać w ciągu 30 dni od zakończenia konkursu we własnym 
zakresie. 

4.	 Organizator nie odsyła prac i nie ponosi kosztów związanych z odesłaniem. 
5.	 Prace nie odebrane w terminie do 15.12.2016 roku przechodzą na własność 

organizatora konkursu. 
6.	 Wskazane jest uczestnictwo w czasie wernisażu konkursowego samego uczestnika z 
opiekunem bądź przedstawiciela placówki. 

7.	 Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego 
regulaminu. 

TERMINY 

1.	 Zgłoszenie udziału w konkursie należy przysłać do dnia 18.XI.2016 r. pod adres e-
mail: k.kalanska@mopssopot.pl 

2.	 Rozstrzygnięcie konkursu - wernisaż w dniu 7 grudnia 2016r (środa), godzina 
zostanie podana  oddzielnym komunikatem, w Zespole Szkół Specjalnych  nr 5 w 
Sopocie, ul. Kazimierza wielkiego  14 (sala rekreacyjna) 

3.	 Prace należy dostarczyć najpóźniej do dnia 30 listopada 2016 r. (transport prac we 
własnym zakresie) 

W wyjątkowej sytuacji po wcześniejszym ustaleniu i wyrażeniu zgody przez organizatora 
konkursu można prace dostarczyć 2.XII.2016 do godz.12.00. 

KONTAKT 

Środowiskowy Dom Samopomocy – Ośrodek Adaptacyjny Sopot 
ul. Kazimierza Wielkiego 14 
81-780 Sopot 
tel./fax 0-58 551-65-24, 601 841 470 
osoba do kontaktu: Krystyna Kalańska 
email: k.kalanska@mopssopot.pl 

mailto:k.kalanska@mopssopot.pl
http:godz.12.00
mailto:k.kalanska@mopssopot.pl
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Raport dostępności


		Nazwa pliku: 

		regulamin Sopocka Szopka 2016.pdf




		Autor raportu: 

		

		Organizacja: 

		




[Wprowadź informacje osobiste oraz dotyczące organizacji w oknie dialogowym Preferencje > Tożsamość.]


Podsumowanie


Sprawdzanie nie napotkało żadnych problemów w tym dokumencie.


		Wymaga sprawdzenia ręcznego: 2

		Zatwierdzono ręcznie: 0

		Odrzucono ręcznie: 0

		Pominięto: 1

		Zatwierdzono: 29

		Niepowodzenie: 0




Raport szczegółowy


		Dokument



		Nazwa reguły		Status		Opis

		Flaga przyzwolenia dostępności		Zatwierdzono		Należy ustawić flagę przyzwolenia dostępności

		PDF zawierający wyłącznie obrazy		Zatwierdzono		Dokument nie jest plikiem PDF zawierającym wyłącznie obrazy

		Oznakowany PDF		Zatwierdzono		Dokument jest oznakowanym plikiem PDF

		Logiczna kolejność odczytu		Wymaga sprawdzenia ręcznego		Struktura dokumentu zapewnia logiczną kolejność odczytu

		Język główny		Zatwierdzono		Język tekstu jest określony

		Tytuł		Zatwierdzono		Tytuł dokumentu jest wyświetlany na pasku tytułowym

		Zakładki		Zatwierdzono		W dużych dokumentach znajdują się zakładki

		Kontrast kolorów		Wymaga sprawdzenia ręcznego		Dokument ma odpowiedni kontrast kolorów

		Zawartość strony



		Nazwa reguły		Status		Opis

		Oznakowana zawartość		Zatwierdzono		Cała zawartość stron jest oznakowana

		Oznakowane adnotacje		Zatwierdzono		Wszystkie adnotacje są oznakowane

		Kolejność tabulatorów		Zatwierdzono		Kolejność tabulatorów jest zgodna z kolejnością struktury

		Kodowanie znaków		Zatwierdzono		Dostarczone jest niezawodne kodowanie znaku

		Oznakowane multimedia		Zatwierdzono		Wszystkie obiekty multimedialne są oznakowane

		Miganie ekranu		Zatwierdzono		Strona nie spowoduje migania ekranu

		Skrypty		Zatwierdzono		Brak niedostępnych skryptów

		Odpowiedzi czasowe		Zatwierdzono		Strona nie wymaga odpowiedzi czasowych

		Łącza nawigacyjne		Zatwierdzono		Łącza nawigacji nie powtarzają się

		Formularze



		Nazwa reguły		Status		Opis

		Oznakowane pola formularza		Zatwierdzono		Wszystkie pola formularza są oznakowane

		Opisy pól		Zatwierdzono		Wszystkie pola formularza mają opis

		Tekst zastępczy



		Nazwa reguły		Status		Opis

		Tekst zastępczy ilustracji		Zatwierdzono		Ilustracje wymagają tekstu zastępczego

		Zagnieżdżony tekst zastępczy		Zatwierdzono		Tekst zastępczy, który nigdy nie będzie odczytany

		Powiązane z zawartością		Zatwierdzono		Tekst zastępczy musi być powiązany z zawartością

		Ukrywa adnotacje		Zatwierdzono		Tekst zastępczy nie powinien ukrywać adnotacji

		Tekst zastępczy pozostałych elementów		Zatwierdzono		Pozostałe elementy, dla których wymagany jest tekst zastępczy

		Tabele



		Nazwa reguły		Status		Opis

		Wiersze		Zatwierdzono		TR musi być elementem potomnym Table, THead, TBody lub TFoot

		TH i TD		Zatwierdzono		TH i TD muszą być elementami potomnymi TR

		Nagłówki		Zatwierdzono		Tabele powinny mieć nagłówki

		Regularność		Zatwierdzono		Tabele muszą zawierać taką samą liczbę kolumn w każdym wierszu oraz wierszy w każdej kolumnie

		Podsumowanie		Pominięto		Tabele muszą mieć podsumowanie

		Listy



		Nazwa reguły		Status		Opis

		Elementy listy		Zatwierdzono		LI musi być elementem potomnym L

		Lbl i LBody		Zatwierdzono		Lbl i LBody muszą być elementami potomnymi LI

		Nagłówki



		Nazwa reguły		Status		Opis

		Właściwe zagnieżdżenie		Zatwierdzono		Właściwe zagnieżdżenie
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