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KONKURS "BABIOGÓRSKA SZOPKA REGIONALNA" – etap miejski/gminny 

 

REGULAMIN: 

Organizatorzy etapu powiatowego: Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej, Parafia 
Rzymskokatolicka p.w. Matki Bożej Pocieszenia w Budzowie oraz Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury 
Gminy Budzów. 
 
Organizator etapu gminnego:  
Centrum Kultury i Filmu im. Billy'ego Wildera w Suchej Beskidzkiej  
Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej 

Celem konkursu jest: 
- propagowanie tradycji wykonywania szopek bożonarodzeniowych i kultywowanie obrzędowości 
Świąt Bożego Narodzenia; 
- rozwijanie wrażliwości estetycznej i uzdolnień plastycznych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych; 
- ukształtowanie aktywnej i twórczej postawy społeczeństwa wobec sztuki i tradycji kulturowej 
związanej z obrzędami okresu Bożego Narodzenia; 

1. Organizator powołuje Komisję Konkursową, która będzie oceniać szopki  
w trzech kategoriach: 
- szopka rodzinna (obejmuje szopki wykonane wspólnie przez członków jednej rodziny); 
- szopka dziecięca (obejmuje szopki wykonane samodzielnie przez dzieci w wieku przedszkolnym i 
dzieci ze szkół podstawowych); 
- szopka młodzieżowa (obejmuje szopki wykonane samodzielnie przez młodzież szkół średnich); 

2. Ocenie podlegają szopki spełniające następujące warunki: 
a) przedstawienie scenerii betlejemskiej ilustrujące narodzenie Zbawiciela; 
b) umieszczenie sceny betlejemskiej w formie przestrzennej, w realiach regionu babiogórskiego – 
krajobraz (w tym koniecznie zarys Babiej Góry), architektura (kościół, kapliczka, drewniana chałupa 
itp.), elementy wyposażenia wnętrza, stroje itp.; 
c) szopka ma być wykonana w oparciu o materiały naturalne (np. drewno, papier, kora, nasiona, mech, 
kamień); 

Ocenie nie podlegają szopki wykonane z użyciem materiałów sztucznych (tworzywo sztuczne, 
styropian, folia, eternit itp.). Postacie ludzi i zwierząt powinny być również wykonane z materiałów 
naturalnych (drewno, glina, ciasto, nasiona itp.). Dopuszcza się użycia plasteliny lub modeliny. Ocenie 
nie podlegają szopki, w których użyto postaci gotowych lalek i figurek. Prosimy wziąć pod uwagę 
rozmiary wykonywanych szopek pamiętając o ich transporcie. 

3. Przy ocenie szopek będą brane pod uwagę następujące kryteria: 
- zastosowanie się do punktu 2 niniejszego regulaminu; 
- staranność wykonania; 
- estetyka wykonania. 
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4. Szopki należy dostarczyć  do Muzeum Miejskiego Suchej Beskidzkiej (ul. Zamkowa 1, Sucha 
Beskidzka) do dnia 16.12.2021 r.  

Szopki powinny być opisane (imię, nazwisko, kategoria, szkoła/przedszkole, telefon) oraz dołączona 
musi być podpisana klauzula RODO (załącznik do regulaminu). Szczegółowe informacje udzielane są 
pod numerem telefonu: tel. + 48 33 874 26 05 (w godz. 8.30 – 15.30) 

5. Rozstrzygnięcie etapu miejskiego/gminnego konkursu nastąpi 19.12.2021 r. Wszystkie Szopki 
wezmą udział w wystawie pt. "Szopki i Ozdoby Bożonarodzeniowe" a nagrodzone przez jury 
uczestniczyć będą  w etapie powiatowym. Laureaci otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz nagrody 
rzeczowe. Szopki, które zostaną wybrane przez jury do etapu powiatowego, zostaną dostarczone przez 
Organizatorów do Urzędu Gminy w Budzowie.  

6. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE 
L 119 z 04.05.2016) zwanego dalej RODO informuje się, iż:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Kultury i Filmu im. Billy'ego Wildera w Suchej 
Beskidzkiej  oraz Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych –  515 134 720, moksekretariat@vp.pl  

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji konkursu pt..  Babiogórska Szopka Regionalna-
– eliminacje miejskie/gminne.  Podstawą prawną  przetwarzania Pani/Pana danych  jest wyrażenie dobrowolnej 
zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a RODO.  

4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji przez Miejski Ośrodek 
Kultury – Zamek w Suchej Beskidzkiej konkursu lub do czasu cofnięcia zgody lub wskazany przepisami prawa, 
zgodnie z instrukcją kancelaryjną, jednolitym rzeczowym wykazem akt oraz instrukcją archiwalną oraz w oparciu 
o uzasadniony interes realizowany przez administratora.  

5. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do 
przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

6. Odbiorcami Pani/pana danych będą: Miejski Ośrodek Kultury – Zamek w Suchej Beskidzkiej, Starostwo 
Powiatowe w Suchej Beskidzkiej, Parafia Rzymskokatolicka p.w. Matki Bożej Pocieszenia w Budzowie oraz 
Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Budzów, 
 podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych lub podmioty, którym 
administrator ma obowiązek udostępnić dane na podstawie przepisów prawa.    

6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez 
administratora będzie skutkować brakiem możliwości Pani/Pana udziału w konkursie.  

8. Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu).  

9. Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.  

 

 

 

 

 

 

 


