
REGULAMIN   XXII  EDYCJI KONKURSU SZOPEK    
„ŻŁÓBEK WIELKOPOLSKI 2020” 

 
1. Konkurs organizowany jest przez: 

• Szkołę Podstawową im. Powstańców Wielkopolskich w Robakowie 
• Muzeum Etnograficzne w Poznaniu Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu 
• Towarzystwo Miłośników Miasta Poznania 
• Fundację Flow Art. 

 
2. Celem Konkursu jest: 

A. rozbudzanie zainteresowań polskimi tradycjami bożonarodzeniowymi, utrwalanie symbolu 
żłóbka betlejemskiego  

B. promocja regionu Wielkopolski 
- zwrócenie uwagi na elementy lokalnego krajobrazu  
- popularyzacja historii, folkloru, architektury 

C. zachęcanie do kreatywnych, międzypokoleniowych działań  
D. zaproponowanie spędzenia czasu w domach w okresie pandemii w sposób twórczy i  
                   aktywny, jako alternatywy dla biernego odbioru oferty multimediów.  
 

3. Konkurs jest realizowany w odmiennej niż co roku formule, z uwzględnieniem obowiązujących 
nakazów, zakazów i ograniczeń w związku z ogłoszonym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej 
stanem epidemii Covid-19. Dlatego dotychczasowa formuła konkursu została zmieniona i 
obecnie zakłada: autorskie stworzenie szopki bożonarodzeniowej oraz przedłożenie do oceny 
jury jedynie jej wizualizacji, to jest fotografii szopki wraz z dokumentacją filmową lub opisową. 
Szopki oceniane będą wyłącznie na podstawie przesłanej dokumentacji wizualnej i opisowej. 
 

4. Nagrodzone i wyróżnione prace XXII edycji konkursu szopek bożonarodzeniowych „Żłóbek 

Wielkopolski 2020” zostaną zaprezentowane w wirtualnej ekspozycji-galerii na oficjalnej 

stronie Muzeum Narodowego w Poznaniu oraz na facebookowym fanpage’u Muzeum 

Etnograficznego.  Otwarcie tej wirtualnej wystawy wraz z ogłoszeniem wyników obrad jury 

będzie miało miejsce w dniu 21.XII.2020 r., o godzinie 12 . Wyniki konkursu zostaną podane 

na Facebooku Muzeum Etnograficznego oraz na oficjalnej stronie internetowej Muzeum 

Narodowego Poznaniu. Laureaci będą wymienieni w wirtualnej ekspozycji-galerii z imienia, 

wieku oraz miejscowości. 

  
5. Termin przesyłania dokumentacji fotograficzno-filmowo-opisowej prac konkursowych upływa 

dnia 9.XII.2020 r. 
 

6. Osoby pragnące wziąć udział w konkursie, a tym samym zaprezentować wykonaną przez 

siebie szopkę w wirtualnej galerii szopek bożonarodzeniowych, proszone są o anonsowanie 

swego udziału w Konkursie i uprzednie przesłanie zgłoszenia drogą mailową na adres 

k.sinoracka@mnp.art.pl. Do zgłoszenia należy dołączyć  wypełniony formularz zgłoszenia 

(ZAŁĄCZNIKI 1), stanowiący dokument potwierdzający deklarację uczestnictwa w Konkursie i 

jest równoznaczny z akceptacją regulaminu konkursu.  

 

7. W mailu zwrotnym otrzymają Państwo instrukcję przesłania multimedialnej dokumentacji 
pracy konkursowej na chmurę MNP. Prosimy o postępowanie zgodnie z nadesłanymi 
wskazówkami. 
 

8. Poprzez dokumentację fotograficzno-filmowo-opisową należy rozumieć :  

 Zdjęcia – max. 4 ujęcia (w formacie JPG, JPE, JPEG  lub PNG).  

 Film –  trwający do 2 min. (w formacie MP4, MOV lub AVI), 

 Opis – max. 3000 znaków (w formacie DOC, DOCX, ODT lub PDF). 
Przesłanie dokumentacji fotograficznej jest obowiązkowe, ponadto mile widziane jest poszerzenie 
dokumentacji krótkim filmem lub/i tekstowym opisem pracy konkursowej. 
  

9. Konkurs ma charakter otwarty. Udział w nim mogą wziąć wszyscy, bez ograniczeń 
wiekowych, zawodowych, terytorialnych. 



 
10. Kapitułę Jury Konkursu powołuje Towarzystwo Miłośników Miasta Poznania. 

 
11. Kapituła Jury Konkursu ocenia prace oraz dokumentacje fotograficzno-filmowo-opisowe: 

A. w kategoriach wiekowych: 
• Kategoria Przedszkola do 6 lat  
• Kategoria I od 7 do 12 lat 
• Kategoria II od 13 do 15 lat 
• kategoria III powyżej 15 lat 
• Kategoria Rodzinna i Grupowa - prace wykonane wspólnie przez rodziny lub grupy 

uczestników 
 

B. z uwzględnieniem między innymi takich cech szopek jak: 
• tradycyjność i nawiązanie do kanonu szopki jako twórczego przedstawienia sceny 

narodzin Jezusa Chrystusa w dowolnym kontekście (np. historycznym, 
współczesnym,  biblijnym, ludowym, odnoszącym się do wydarzeń autentycznych 
bądź legendarnych, itd.) 

• odniesienia do : aktualnych wydarzeń (np. czas pandemii koronawirusa), historii, 
mitów, bajek, baśni i legend oraz architektury Poznania i Wielkopolski tak zabytkowej, 
jak i współczesnej  

• figurki/ kukiełki/ postacie (samodzielność wykonania/przetworzenia/adaptacji) 
• elementy mechaniczne i elektryczne (ruchome, oświetlone) 
• oryginalność w ujęciu tematu 
• materiały i technologia wykonania (całkowita dowolność) 
• walory estetyczne 

 
 

12. Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo typowania do nagrody prac odznaczających się 
także innymi, niż wymienione w punkcie 12B,  wysoko ocenionymi walorami.  
 

13. Zdjęcia pracy konkursowej powinny być wykonane w dobrej rozdzielczości, ostre. 
Dokumentacja multimedialna powinna pokazywać całościowy widok szopki oraz eksponować 
jej detale.  
 

14. Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo dyskwalifikacji dokumentacji multimedialnej pracy 
konkursowej przesłanej w formatach innych niż wymienione w punkcie 8. 
 

15. Ocena komisji konkursowej jest ostateczna, a uczestnikom Konkursu nie przysługuje 
odwołanie. 
 

16. Odbiór nagród, wyróżnień i dyplomów przez laureatów konkursu będzie możliwy w siedzibie 

Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania w terminie od dnia 7.I.2020 r. do dnia 31.I.2020 r., 

po wcześniejszym umówieniu telefonicznym lub mailowym z Mariuszem Polarczykiem – 

Wiceprezesem TMMP.  

Adres: 

 Towarzystwo Miłośników Miasta Poznania: 

Stary Rynek 10, 61-772 Poznań 

Kontakt: 

pzchio.poznan@gmail.com 

Telefon: 

(0-61)8528529 

501178302 

 
17. Prace wyeksponowane na wystawie w wirtualnej galerii konkursu wezmą udział w głosowaniu 

na Nagrodę Publiczności. Na prace te będzie można oddawać głosy na Facebooku Muzeum 
Etnograficznego (w formie ankiety zamieszczonej na fanpage’u) w terminie od 22 grudnia 
2020 r. do 22 stycznia 2021 r. Wyniki głosowania zostaną podane na Facebooku Muzeum 
Etnograficznego, na oficjalnej stronie internetowej Muzeum Narodowego Poznaniu oraz w 
prasie. 



 
18. Wręczenie Nagrody Publiczności odbędzie się w sobotę 30 stycznia 2021 r. o godz. 12.00 

siedzibie Towarzystwie Miłośników Miasta Poznania. 
 

19. Złożenie pracy do Konkursu, oznacza zgodę uczestnika i akceptację warunków niniejszego 
regulaminu. 

 
20. W Konkursie nie mogą brać udziału Organizatorzy Konkursu, członkowie Kapituły Jury 

Konkursu, a także członkowie ich najbliższych rodzin, za których uznaje się wstępnych, 
zstępnych, rodzeństwo, małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia bądź 
konkubinacie. 
 

21. Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać drogą elektroniczną kontaktując się  z 
Katarzyną  Sinoracką – asystentką Muzeum Etnograficznego, Oddziału Muzeum Narodowego 
w Poznaniu pisząc na adres: k.sinoracka@mnp.art.pl. 

 
 

22. Autorzy szopek wyrażają zgodę na publikowanie i wykorzystywanie przesłanych materiałów 
fotograficznych, filmowych i opisowych na oficjalnej stronie Muzeum Narodowego w Poznaniu 
oraz na facebookowym fanpage’u Muzeum Etnograficznego, Oddziale MNP. Ponadto autorzy 
wyrażają zgodę na publikowanie materiałów fotograficznych w publikacjach i opracowaniach 
wszystkich organizatorów, a także w prasie, telewizji i innych mediach reklamujących konkurs 
i wirtualną galerię szopek. 
Jednocześnie prosimy o dołączenie zgody każdego autora prac na wykorzystanie danych 
osobowych (ZAŁĄCZNIK 1) 
- osoby niepełnoletnie – podpisane przez rodziców lub prawnych opiekunów, 
- osoby pełnoletnie – osobiście. 
 
 
 
 


