
 

REGULAMIN 

          XIX EDYCJI KONKURSU OTWARTEGO  

NA „SZOPKĘ LUDOWĄ REGIONU RAWSKIEGO” 

 

                                                                § 1. 

Muzeum Ziemi Rawskiej w Rawie Mazowieckiej ogłasza konkurs otwarty 

dla młodzieży szkół z Rawy Maz. i regionu rawskiego na „Szopkę ludową regionu 

rawskiego”. 

 § 2. 

Cele konkursu: 

1. Rozwijanie u młodzieży zainteresowań sztuką ludową i rękodziełem artystycznym. 

2. Pobudzanie uzdolnień plastycznych. 

3. Rozszerzanie współpracy ze szkołami. 

4. Propagowanie wiedzy o kulturze ludowej wsi rawskiej. 

5. Rozszerzanie działalności działu oświatowego i etnograficznego muzeum. 

§ 3. 

Przedmiotem konkursu jest: tradycyjna szopka ludowa  

Rozpisując konkurs na szopkę ludową mamy na uwadze przybliżenie młodzieży szkolnej 

wyrobów tradycyjnego rękodzieła. W związku z tym nasza prośba, aby zwrócić szczególną 

uwagę by przygotowane prace były wykonywane przy użyciu jak największej ilości 

surowców naturalnych: papieru, słomy, drewna itp. Wzorem ich sporządzania mogą być  

przykłady z literatury, wiadomości zaczerpnięte z lekcji religii, czy też przekazy ustne od 

rodziców, a szczególnie dziadków, kiedy to w ich młodości wszystkie przedmioty były 

wykonywane ręcznie w domu. 

Zwracamy się z serdeczną prośbą o rozpropagowanie konkursu czy to przez 

wychowawców  czy też przez nauczycieli prowadzących zajęcia z plastyki. 

Prosimy o dokonanie wstępnej selekcji prac. 

§ 4. 

        W konkursie może wziąć udział młodzież zamieszkująca w Rawie Mazowieckiej oraz na 

terenie regionu rawskiego. 

 



§ 5. 

Każdy uczestnik konkursu może złożyć: szopka -  1 szt.  

                                                               § 6. 

Prace należy składać do 11 grudnia 2017 r. w Bibliotece Muzeum Ziemi Rawskiej 

w Rawie Mazowieckiej, Pl. Piłsudskiego 10. 

                                                               § 7. 

         Każda praca musi być zaopatrzona w kartę z następującymi danymi: 

1. Nazwa przedmiotu i data jego wykonania. 

2. Imię i nazwisko wykonawcy, rok urodzenia. 

3. Dokładny adres. 

4. Nazwa szkoły, klasa i nazwisko opiekuna. 

§ 8. 

Rozstrzygnięcie konkursu, wręczenie nagród  oraz otwarcie wystawy pokonkursowej 

/nagrodzonych i wyróżnionych prac/  nastąpi 15 grudnia  2017 r.  o godz. 11:00 w Miejskim 

Domu Kultury im. Danuty Siedzikówny INKI w Rawie Mazowieckiej, ul. Krakowska 6c. 

                                                                         § 9. 

Oceny prac i podziału nagród dokona powołana przez organizatorów Komisja 

Konkursowa, która weźmie pod uwagę: 

-   jakość wykonania prac, w tym ich walory estetyczne, 

-   konstrukcję prac, stopień trudności wykonania, 

         -   zgodność z tradycją materiałów użytych do wykonania pracy. 

§ 10. 

Organizatorzy konkursu nie dostarczają uczestnikom materiałów potrzebnych do 

wykonania prac. 

§ 11. 

Ostateczną decyzję w sprawie liczby nagród i wyróżnień podejmuje Komisja  

Konkursowa. 

                                                              § 12. 

Muzeum zastrzega sobie prawo do pozostawienia wybranych  z  nagrodzonych prac.  

§ 13. 

Szczegółowych informacji o konkursie udzielają pracownicy Muzeum Ziemi Rawskiej, 

ul. Łowicka 26, tel. 781 700 503 lub 661 050 782.  

 


