
Regulamin  Konkursu na Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną

I. ORGANIZATOR
Organizatorem Konkursu na  Palmę jest Gminny Ośrodek Kultury w Zawoni.
Pod Honorowym Patronatem Wójt Gminy Zawonia- Agnieszki Wersty.

II. CELE KONKURSU
1. Popularyzowanie  oraz  kultywowanie  tradycji  i  zwyczajów wielkanocnych  związanych  z
Niedzielą Palmową i Okresem Wielkanocy.
2. Pogłębianie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palmy w obrzędowości ludowej.
3. Stworzenie  okazji  do  zaprezentowania  przez  dzieci,  młodzież,  dorosłych  oraz
sołectwa  działające  na  terenie  Gminy  Zawonia,  własnych  pomysłów  i  technik
wykonania palm wielkanocnych oraz form jej zdobienia.
4. Rozbudzanie inwencji twórczej.
5. Przekaz wartości i tradycji w rodzinie.
6. Integracja społeczności lokalnej.

III. WARUNKI UDZIAŁU
1. Wykonanie najpiękniejszej palmy wielkanocnej.
2. Technika wykonania: materiały naturalne (np. bukszpan, bazie, suche kwiaty itp.),
bibuła,  krepa,  wstążka,  wydmuszki  itp.  z  wykorzystaniem  tradycyjnych  form
zdobniczych.
3. Do konkursu  nie  zostaną  dopuszczone  prace  zawierające  elementy  niezgodne
z  Regulaminem,  a  w  szczególności  gotowe  palmy  wielkanocne,  wykonane  ze
sztucznych materiałów i elementów ozdobnych.
4. Prace powinny być oznaczone twardą i czytelną metryczką,mocno przytwierdzoną
do palmy, zawierającą następujące informacje:

• Imię i nazwisko twórcy palmy/przedstawiciela sołectwa/dzieci ze 
szkół/mieszkańca gminy.

• Nazwa sołectwa/Nazwa Szkoły Podstawowej do  której  uczęszcza dziecko.
• Telefon kontaktowy.
• Która kategoria.

5. Prace  konkursowe  muszą  być  pracami  własnymi,  nigdzie  wcześniej  nie
przedstawianymi na innych konkursach. Złożenie pracy na konkurs jest jednoznaczne
ze złożeniem deklaracji o tych faktach (wypełniona Karta Zgłoszenia– Załącznik nr 1
do Regulaminu).
6. Palmę należy dostarczyć na Jarmark Wielkanocny, który odbędzie się 9.04.2022 do godz.9:00
7. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się podczas Jarmarku 
     o godz. 15:00
8.  Wymiar palmy powinien się mieścić w zakresie min. 1 m max. 2metrów.
9. Palma nie będzie oceniana pod względem wielkości. 

IV. KRYTERIA I OCENA PRAC
Przy ocenie palm wielkanocnych Jury będzie brało pod uwagę:

• Dobór odpowiednich materiałów i elementów zdobniczych.
• Estetykę wykonania pracy.



• Pomysłowość i inwencję twórczą uczestników konkursu.
• Zgodność z regulaminem – wielkość i bogactwo użytych materiałów.

V. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
1. Powołane przez organizatorów jury przyzna nagrody i wyróżnienia w 
następujących kategoriach:

I KATEGORIA (grupowa) - sołectwa z terenu Gminy Zawonia
II KATEGORIA (indywidualna) - dzieci ze szkół podstawowych z terenu Gminy Zawonia

  III KATEGORIA (indywidualna) - młodzież od 16 r.ż. i dorośli mieszkańcy Gminy Zawonia   
Jeden uczestnik/sołectwo może zgłosić do konkursu jedną palmę.

2. Dla  zwycięzców II i III kategorii  (I,  II  i  III  miejsce)  zostaną  ufundowane  nagrody
rzeczowe, a dla I kategorii nagrody pieniężne   o równowartości:

 1 miejsce – 200zł
 2 miejsce – 150zł
 3 miejsce – 100zł

pozostali uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Uczestnik konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych
osobowych przez Organizatora  w celu  wyłonienia zwycięzcy i  przyznania  nagrody:
umieszczenia danych w materiałach publikowanych przez Organizatora,  na stronie
internetowej, proflu  acebook i w innych publikacjach.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie prac.
3. Szczegółowe informacje o  konkursie  można  uzyskać  pod  numerem  telefonu:
71 312 81 18
4. Udział w konkursie jest jednoznaczny z zaakceptowaniem powyższego Regulaminu.
5. Każdy podmiot może zgłosić do konkursu tylko jedną p a lmę .
6. W  przypadku  wprowadzenia  ograniczeń  związanych  z  COVID-19,  Organizator
zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, w tym odwołania konkursu.
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