
I. ORGANIZATOR: 
Gmina Prusice oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Prusicach

II. CELE KONKURSU: 
- kultywowanie obrzędów i tradycji Wielkanocnych; 
- rozwijanie zainteresowań artystycznych dzieci, młodzieży i dorosłych; 
- zainteresowanie dzieci rękodziełem ludowym; 
- promowanie młodych talentów plastycznych;
- rodzinna integracja. 

III. PRZEDMIOT KONKURSU: 
Palma Wielkanocna - wykonana dowolną techniką w formie przestrzennej tj. wykończona z każdej strony. 
Materiały użyte do wykończenia palmy muszą być wykonane wyłącznie z tworzyw naturalnych i tradycyj-
nych form zdobniczych. Ze względów technicznych długość palmy nie powinna przekraczać 1 m w przypad-
ku kategorii I oraz 2 m w przypadku kategorii II. 

IV. KRYTERIUM OCENY PRAC: 
- samodzielność wykonania (w kategorii dzieci i młodzież organizator dopuszcza pomoc                                   
w przygotowaniu prac przez osoby dorosłe dzieciom w wieku do 9 lat); 
- różnorodność użytych materiałów tworzących palmy; 
- tradycyjne techniki tworzenia motywów tworzących palmy; 
- walory estetyczne (kompozycja, dobór barw, architektura bryły); 
- nawiązanie do tradycyjnych palm wielkanocnych. 
Jeden autor/rodzina może zgłosić maksymalnie jedną pracę wykonaną dowolną techniką. 

V. KATEGORIE KONKURSOWE:
Konkurs został podzielony na dwie kategorie: 
- KATEGORIA I - dzieci i młodzież w wieku szkolnym z terenu Gminy Prusice
- KATEGORIA II - rodzina 

REGULAMIN 
Konkursu Plastycznego „ Palma Wielkanocna”

Do każdego zgłoszenia należy dołączyć kilka fotografii dokumentujących proces powstawania pracy. 



VI. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE: 
1. Prace na konkurs należy dostarczyć do 25 marca 2021 r. do siedziby Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu 
w Prusicach, ul. Jana Pawła II 7, do godz. 15:00.
2. Każda praca powinna posiadać dołączoną kartę zgłoszeniową według wzoru. Kartę należy pobrać ze strony 
internetowej www.gokis.prusice.pl. 
3. Oceny prac dokona powołane przez organizatora jury. 
4. Jury przyzna 3 nagrody główne nagrody rzeczowe w każdej kategorii. 
5. Wszyscy laureaci konkursu zostaną powiadomieni o werdykcie telefonicznie oraz za pośrednictwem 
portalu internetowego Facebook. 
6. Prace konkursowe będzie można oglądać na wystawie pokonkursowej w Gminnym Ośrodku Kultury                       
i Sportu w Prusicach. O terminie wręczenia nagród laureaci konkursu zostaną poinformowani telefonicznie.
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7. Uczestnik/uczestnicy oświadcza/oświadczająją, iż w momencie przystąpienia do konkursu zrzeka/
zrzekająją się praw autorskich do wykonanej pracy. 


