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REGULAMIN  

Konkursu dla Sołectw „Palma Wielkanocna” 

 

 

I. ORGANIZATOR:  

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Prusicach pod patronatem Burmistrza Gminy Prusice 

Igora Bandrowicza 

II. CELE KONKURSU:  

• kultywowanie obrzędów i tradycji Wielkanocnych;  

• rozwijanie zainteresowań artystycznych dzieci, młodzieży i dorosłych;  

• zainteresowanie rękodziełem ludowym;  

• promowanie talentów plastycznych; 

• społeczna integracja.  

 

III. PRZEDMIOT KONKURSU:  

• Palma Wielkanocna - wykonana dowolną techniką w formie przestrzennej  

• Technika wykonania: materiały naturalne (np. bukszpan, bazie, suche kwiaty itp.), 

bibuła, krepa, wstążka, wydmuszki itp. z wykorzystaniem tradycyjnych form 

zdobniczych.  

• Do konkursu nie zostaną dopuszczone prace zawierające elementy niezgodne z 

Regulaminem, a w szczególności gotowe palmy wielkanocne, wykonane ze 

sztucznych materiałów i elementów.  

• Prace powinny być oznaczone trwałą i czytelną metryczką, mocno przytwierdzoną do 

palmy, zawierającą informacje:  

- Imię i nazwisko twórcy/twórców palmy  

- Nazwę sołectwa 

- Telefon kontaktowy.  

• Prace konkursowe powinny mieć stabilną podstawę (stojak) umożliwiającą swobodne 

i niezależne ustawienie 

• 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).  

• Palmę należy dostarczyć na Jarmark Wielkanocny, który odbędzie się 10.04.2022 do 

godz. 10:00  

• Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędą się podczas Jarmarku o godz. 15:00  

• Wymiar palmy powinien się mieścić w zakresie min. 1 m max. 2metrów. Palma nie 

będzie oceniana pod względem wielkości. 
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IV. KRYTERIUM OCENY PRAC:  

• Przy ocenie palm wielkanocnych Jury będzie brało pod uwagę:  

- Dobór odpowiednich materiałów i elementów zdobniczych.  

- Walory estetyczne (kompozycja, dobór barw) 

- Pomysłowość i inwencję twórczą uczestników konkursu.  

- Zgodność z regulaminem i nawiązanie do tradycyjnych palm wielkanocnych  

 

V. KATEGORIE NAGRODY I WYRÓŻNIENIA: 

Powołane przez organizatorów jury przyzna nagrody i wyróżnienia w kategorii grupowej - 

sołectwa z terenu Gminy Prusice. 

Dla zwycięzców zostaną ufundowane nagrody pieniężne o równowartości:  

• 1 miejsce – 500 zł  

• 2 miejsce – 300 zł  

• 3 miejsce – 200 zł pozostali uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy. 

 

Jedno sołectwo może zgłosić do konkursu jedną palmę. 

 

VI. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE:  

• 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, profilu facebook i w innych publikacjach.  

• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie prac.  

• Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać pod numerem telefonu: 71 312 

63 10. 

• Udział w konkursie jest jednoznaczny z zaakceptowaniem powyższego Regulaminu.  

• W przypadku wprowadzenia ograniczeń związanych z COVID-19,  

• Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, w tym odwołania konkursu. 

• Prace konkursowe będzie można oglądać na wystawie pokonkursowej w Gminnym 

Ośrodku Kultury i Sportu w Prusicach. 


