
REGULAMIN KONKURSU 
 

1. Organizatorem konkursu jest Portal Ewangelizacyjny Diecezji Sandomierskiej 
SanTeos. 
 

2. Celem konkursu jest: 
• propagowanie pięknej tradycji szopkarstwa polskiego i kultywowanie obrzędowości 

Świąt Bożego Narodzenia. 
• zachowanie tradycji budowania Szopek Bożonarodzeniowych 
• pobudzenie inwencji twórczej w zakresie inscenizacji szopek z wprowadzeniem 

akcentów regionalnych 
• rozwijanie wrażliwości estetycznej i uzdolnień plastycznych wśród dzieci, młodzieży 

oraz dorosłych 
• ukształtowanie aktywnej i twórczej postawy społeczeństwa wobec sztuki oraz 

tradycji kulturowej związanej z obrzędami okresu Świąt Bożego Narodzenia 
 

3. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie zdjęcia szopki bożonarodzeniowej 
w kościele swojej parafii, zawierającej wyraźne elementy tradycji Bożego 
Narodzenia. 

 
4. W konkursie mogą wziąć udział indywidualne osoby, a także całe wspólnoty 

parafialne. 
 

5. Prace oceniane będą w 2 kategoriach:  
a. Praca oceniona przez specjalnie powołaną do tego celu Komisję 
b. Praca oceniona przez publiczność, tj. Społeczność portalu FACEBOOK 
 

6. Zgłoszenia dokonywane są za pośrednictwem portalu www.santeos.pl do 31 grudnia 
2017 r. 
 

7. Zgłaszający powinien przesłać jako załącznik zdjęcie, którego jest autorem, 
przedstawiające szopkę w kościele parafialnym i podać nazwę parafii.  
 

8. Wysłanie zdjęcia jest równoznaczne ze zgodą na jego publikację. 
 

9. Laureaci konkursu otrzymają puchary ufundowane przez Portal SanTeos. 
 

10. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w dniu 06.01.2018 r. Na stronie 
internetowej www.santeos.pl oraz na profilu SanTeos na Facebook’u. 
 

11. Prace oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana przez organizatora. 
 

12. Organizator wszystkie szopki przedstawi w galerii na stronie www.santeos.pl oraz na 
swoim profilu na Facebook’u 
 

http://www.santeos.pl/
http://www.santeos.pl/
http://www.santeos.pl/


13. Wyniki konkursu zawierające imiona i nazwiska uczestników, których prace zostały 
nagrodzone podane będą do publicznej wiadomości w mediach i na stronie 
internetowej www.santeos.pl.  
 

14. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z konkursem będzie 
Portal Ewangelizacyjny SanTeos.. Dane osobowe uczestników konkursu będą 
zbierane i przetwarzane zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych 
osobowych. 
 

15. Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie, ani nie będzie 
prowadzona na ten temat żadna korespondencja. 
 

16. Przesłanie pracy konkursowej jest równoznaczne z akceptacją powyższego 
regulaminu.  

 


