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Szanowni Dyrektorzy, 

Katecheci, Nauczyciele 
 

 

 

Pozwól ogarnąć się pokory Miłości potęgą, pozwól spotkać się Bogu, by Cię 

przekonał, że warto wierzyć bardziej, warto kochać bardziej, warto poświecić Mu czas. 

Pochyl się nad Nim, weź w swe ramiona, poczuj się ważnym dla Boga. Niech serce odczuje 

Miłości siłę, niech rozum zamilknie na chwilę, trwaj w zdumieniu i zachwycie - oto Bóg to 

Dziecię. 

 

Drodzy Państwo 

Wszystko w przyrodzie obumiera, a my ludzie szykujemy się już do Bożego 

Narodzenia. Rozpoczyna się okres przygotowania do obrzędów i zwyczajów ściśle 

związanych z naszą polską tradycją, do której należy robienie szopek bożonarodzeniowych. 

Duszpasterstwo Dzieci i Młodzieży Dekanatu Mogilany oraz Stowarzyszenie Lokalna 

Grupa Działania Turystyczna Podkowa wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i wpisując się 

w kilkuletnią tradycję organizuje XIII Konkurs Szopek Tradycyjnych i Krakowskich dla 

dzieci szkół podstawowych i młodzieży gimnazjalnej. 

Serdecznie prosimy katechetów i nauczycieli o zainteresowanie uczniów udziałem  

w konkursie.  

Jesteśmy przekonani, że liczny udział będzie umiłowaniem wieloletniej tradycji.  

 

 

 

Z kapłańskim pozdrowieniem  

 

 

Ks. mgr Roman Zapała   
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Siepraw, 4 październik 2013r. 

 

Regulamin Konkursu Szopek Bożenarodzeniowych  

 

ORGANIZATOR 

-  Parafia Rzymskokatolicka św. Michała Archanioła  w Sieprawiu 

-  Duszpasterstwo  Dzieci  i  Młodzieży  Dekanatu  Mogilany  

-  Gmina  Siepraw 

-  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa 

 

HONOROWY  PATRONAT 

- Arcybiskup Metropolita Krakowski -  ks. Kardynał Stanisław Dziwisz 

- Dyrektor  Wydziału  Katechetycznego  - ks. dr Krzysztof Wilk  

- Dziekan  Dekanatu Mogilany   -  ks. mgr  Piotr  Kluska 

- Starosta Powiatu Myślenickiego - mgr Józef Tomal 

- Wójt  Gminy  Siepraw   - mgr inż.  Tadeusz  Pitala 

- Prezes Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa – Jan Marek 

Lenczowski 

 

ADERESACI: 

Konkurs adresowany jest do uczniów przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjum z obszaru 

działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa: Siepraw, 

Dobczyce, Raciechowice, Wiśniowa, Pcim oraz Dekanatu Mogilany.  

Dopuszcza się także możliwość złożenia prac spoza Dekanatu Mogilany i spoza obszaru 

Turystycznej Podkowy. 

 
 

KATEGORIE: 

Konkurs organizowany jest w czterech grupach wiekowych: 

I. Dzieci najmłodsze – przedszkole i uczniowie klas 0  

II. Dzieci młodsze – uczniowie klas I-III szkół podstawowych 

III. Dzieci starsze – uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych 

IV. Młodzież – uczniowie klas gimnazjalnych 

 
 W przypadku zgłoszenia prac zbiorowych organizator przyznaje jedną nagrodą.   

 Dopuszcza się pomoc rodziców przy przygotowaniu szopek.  

 

ZAŁOŻENIA KONKURSU 

Forma i sposób wykonania - wszystkie elementy szopki powinny być wykonane 

własnoręcznie, zwłaszcza bez zakupionych gotowych figurek.  

Przewidziane  nagrody  za  oryginalność  i  pomysłowość.  
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Konkurs ma dwa etapy. Pierwszy etap zostanie przeprowadzony na szczeblu:  

 danej gminy obszaru Turystycznej Podkowy, z którego najlepsze prace (maksymalnie 

15 z danej gminy) zostaną nadesłane do drugiego etapu; 

 Dekanatu Mogilany – ilość prac dowolna. 

 

Pierwszy etap zostanie rozstrzygnięty do 11 grudnia 2013r. 

 

Do drugiego etapu prace  należy  złożyć  w   dniach 12 - 13  grudnia  2013r  w godzinach od  

14
00

 do 20
00

 w Starym Kościele w  Sieprawiu,  po  wcześniejszym  kontakcie  pod  numerami  

telefonu:  12 274-60-97, 504 170 216. 

 

W  czasie Świąt  Bożego  Narodzenia  przewidziana  jest  wystawa  prac  w  Starym Kościele 

w  Sieprawiu  z wyborem  nagrody  publiczności. 

  

Wręczenie  nagród  za  wyróżnione  prace   nastąpi  w  dniu 4 stycznia 2014r. godzina  16,00, 

o  czym  zostaną  powiadomione  zainteresowane  osoby. 

 

Prosi się o  dokładne  podpisanie  prac  i  dołączenie  imiennego wykazu  wykonawców  

szopek. Praca dokładnie opisana decyduje o dopuszczeniu do konkursu. Opisu pracy należy 

wykonać pismem drukowanym oraz dokładnie przymocować na sznureczku do pracy. 

W opisie szopki należy umieścić:  imię i nazwisko wykonawcy, klasę, adres, miejscowość, 

telefon, w przypadku prac zbiorowych dodatkowo imię i nazwisko opiekuna wraz z telefonem 

kontaktowym. Opis pracy należy  wykonać według dołączonej KARTY OPISU.  

 

Odbiór prac po konkursie w nieprzekraczalnym terminie do 24.01.2014r.  

Za nie odebrane w terminie prace organizatorzy nie biorą żadnej odpowiedzialności.  

 

Uczestnictwo w konkursie jest zgodą na wykorzystanie przez organizatorów wzorów prac do 

celów promocji w tym również do umieszczania ich w różnych publikacjach oraz umieszenia 

na stronach internetowych. 

 

 

KARTA OPISU 

Lp. Imię Nazwisko  adres zam. Szkoła klasa telefon uwagi 

1.       

2.       

3.       

 


