
Regulamin Konkursu  

na Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną 

 

 Organizatorem Konkursu na Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną jest Stowarzyszenie 

Klubu seniora „Humorek”. 

1. Cele konkursu 

 

 Popularyzowanie oraz kultywowanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych związanych 

z Niedzielą palmową oraz Wielkanocą; 

 Pogłębienie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palmy w obrzędowości ludowej; 

 Rozbudzanie inwencji twórczej; 

 Przekaz wartości i tradycji ludowej; 

 Integracja społeczności lokalnej; 

 Promocja dorobku kulturowego wsi. 

 

2. Zadanie konkursowe 

 

1) Konkurs ma charakter otwarty. Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonać 

tradycyjne palmy wielkanocne. Polecana technika wykonania: materiały naturalne: 

żarnowiec, bukszpan, bazie, suche kwiaty, wydmuszki jak i krepa, wstążki, bibuła itp. 

Uwaga: fabrycznie wyprodukowane, gotowe palmy nie będą brane pod uwagę, przy 

ocenie w ramach konkursu. 

Warunki konkursu 

1) W konkursie mogą uczestniczyć szkoły organizacje formalne (koła, stowarzyszenia 

itp.) i nieformalne  (kluby, rodziny) oraz inne instytucje kulturalno-oświatowe 

(biblioteki, ośrodki kultury) mieszczące się na terenie Gminy Żmigród. Palma musi 

wynosić minimum 100 cm wysokości. 

2) Palma może być wykonana samodzielnie – przez jedną osobę lub w ramach pracy 

zespołowej (np. stowarzyszenie, KGW, grupa nieformalna) 

3) Każda palma zgłoszona do Konkursu musi być oznaczona trwałą „wizytówką”, mocno 

przytwierdzoną do palmy, zawierającą następujące informacje: imię i nazwiska twórcy 

lub reprezentanta grupy twórców, jak również wiek i adres zamieszkania tej osoby 

oraz nr telefonu do kontaktu. 

 

3. Warunki udziału:  

 Praca wykonana samodzielnie (przez 1 osobę lub grupę nieformalną) 

 Wykorzystanie materiałów i tworzyw naturalnych oraz tradycyjnych form 

zdobniczych; 

 Zgłoszenie palmy do konkursu w podanym niżej terminie  



 

4. Miejsce i termin składani prac: 

 Zgłoszenia należy dostarczyć do Gminnego Centrum Informacji (ul. Wrocławska 12) 

do 15.03.2020 

 Prace należy dostarczyć w dniu 29.03.2020. do  godz. 11:00 na żmigrodzki rynek. 

 

5. Prace powinny być oznaczone twardą metryczką mocno przytwierdzoną do 

palmy, zawierającą następujące informacje: 

 Imiona i nazwiska twórców palmy; 

 Nazwę placówki, adres, klasa; 

 Pełną nazwę instytucji, stowarzyszenia, koła. 

 

6. Rozstrzygnięcie konkursu: 

Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi w dniu 29 marca podczas Jarmarku 

Wielkanocnego. Nadesłanie prac na konkurs jest równoważne z wyrażeniem zgody na 

wystawienie prac z podaniem danych osobowych twórców oraz nazw placówek 

uczestniczących w konkursie na stronie internetowej instytucji. 

7. Ocena prac: 

 Do konkursu nie zostaną dopuszczane prace zwierające elementy niezgodne z 

regulaminem, a w szczególności gotowe palmy wielkanocne, wykonane ze sztucznych 

materiałów i elementów ozdobnych; 

 Prace, które otrzymają najwięcej głosów zostaną nagrodzone (I, II, III miejsce) 

 

8. Kryteria oceny prac: 

Oceniając prace jury będzie brało pod uwagę: 

 Zgodność z regulaminem konkursu; 

 Pomysłowość i inwencję twórczą uczestników konkursu; 

 Dobór odpowiednich materiałów i elementów zdobniczych; 

 Wielkość i bogactwo użytych materiałów; 

 Estetykę wykonania pracy. 

 

9. Kontakt: 

Stowarzyszenie Klubu Seniora „Humorek”  

Zofia Waścińska 

Tel. 661 742 785 

71 385 44 74 

 

 



Karta zgłoszenia 

Konkurs na Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną 

 

1. Imiona i nazwiska twórców / 

klasa / szkoła / rodzina / 

organizacja / instytucja 

 

 

 

 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

2. Miejscowość / Gmina  

   ……………………………… 

 

3.  Kontakt telefoniczny  

……………………………… 

 

4. Adres 

 

 

 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Konkursu w celach wynikających z 

regulaminu tego Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, (Dz.U. z 

1997., poz..883 z późniejszymi zmianami). Organizator ma prawo do wykorzystania prac we wszystkich możliwych 

publikacjach oraz na stronach internetowych. 

 

 

 

Data i podpis osoby odpowiedzialnej  

za złożenie pracy 

 

………………………………………… 


