
 
 

Konkurs na  Sopocką Szopkę Bożonarodzeniową 
X Edycja 

 

Regulamin Konkursu 
 

1. ORGANIZATOR KONKURSU 

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

2. 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: 
miasto położone nad Zatoką Gdańską, 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:  

a) propagowanie tradycji szopkarstwa polskiego i kultywowanie obrzędowości 
Świąt Bożego Narodzenia 

b) wspieranie twórczości osób niepełnosprawnych intelektualnie 

c) promocja architektury i związków z morzem miasta Sopot. 

 

3. 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”. 

 



4. FORMAT 

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

5. SPRAWY ORGANIZACYJNE   

a) autorzy prac wyrażają zgodę na administrowanie i przetwarzanie ich danych 
osobowych przez organizatorów, wyłącznie do celów związanych z organizacją i 
promocją konkursu 

b) prace należy nadsyłać w opakowaniach zapobiegających ich uszkodzeniu. 
Organizatorzy nie odpowiadają za uszkodzenia prac w czasie transportu 

c) nagrody należy odebrać w ciągu 30 dni od zakończenia konkursu we własnym 
zakresie 

d) organizator nie odsyła prac i nie ponosi kosztów związanych z odesłaniem 

e) prace będzie można odbierać od 7 do 11.01.2019 r. Prace nie odebrane w 
terminie do 11.01.2019 r. przechodzą na własność organizatora konkursu 

f) wskazane  jest osobiste uczestnictwo w czasie wernisażu konkursowego  
uczestnika z opiekunem bądź przedstawiciela placówki 

g) zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego 
regulaminu. 

 

6. TERMINY ZGŁOSZENIA 

a) zgłoszenie chęci udziału w konkursie należy przysłać do dnia 22.XI.2018 r. na 
adres e-mail: k.kalanska@mopssopot.pl    

b) prace należy dostarczyć najpóźniej do dnia 30 listopada 2018 r. (transport prac 
we własnym zakresie). 

W wyjątkowej sytuacji po wcześniejszym ustaleniu i wyrażeniu zgody przez 
organizatora konkursu można prace dostarczyć 3.XII.2018 do godz.12.00 

c) rozstrzygnięcie konkursu oraz wernisaż odbędzie się 6 grudnia 2018r./czwartek/  
godzina   zostanie  podana  oddzielnym komunikatem w Zespole Szkół 
Specjalnych  nr 5  w Sopocie, ul. Kazimierza Wielkiego 14 /sala  rekreacyjna/  

 

7. KONTAKT:    

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

 


