
 

XXII KONKURS                                                                                        

„NA NAJŁADNIEJSZĄ PALMĘ   WIELKANOCNĄ ”             

REGULAMIN     KONKURSU                                                                                                   

                                                                                                                                                                                           

I. ORGANIZATOR 

Organizatorem Konkursu na Najładniejszą Palmę  Wielkanocną jest Gminny Ośrodek Kultury 

w Mełgwi ul. Paretyzancka2 

II.CELE PRZEGLĄDU 

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 oraz grupy zorganizowane 

działające na terenie Gminy Mełgiew 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 

!. Wykonanie najciekawszej palmy wielkanocnej. 

2. Wykorzystanie tradycyjnych  materiałów i tworzyw naturalnych oraz tradycyjnych form 

zdobniczych. 

3. Umieszczenie przy palmie tabliczki zawierającej imię i nazwisko, klasa, szkoła itp. 

4. Dostarczenie palm do Gminnego Ośrodka Kultury w Mełgwi do dnia 04.04.2017 r.            

w godz. 11.00-do 19.00.            

5. Rozstrzygnięcie konkursu  i ogłoszenie wyników nastąpi w kościele parafialnym                        

9 kwietnia w Niedzielę Palmową po Mszy Św. o godz. 12.00, natomiast rozdanie nagród w 

Gminnym Ośrodku Kultury  również w niedzielę. 

6. W Niedzielę Palmową o godz. 11.30 z placu przy fontannie wyruszy do kościoła procesja 

z palmami. 

7. Bardzo prosimy wykonawców palm o zabieranie ich z GOK w Niedzielę Palmową od 

godz. 11.00- 11.20. 

IV. KRYTERIA I OCENA PRAC 

Przy ocenie palm wielkanocnych będzie brane pod uwagę : 

- dobór odpowiednich materiałów i elementów zdobniczych, 

- estetyka wykonania, 

- pomysłowość i inwencja twórcza. 



Dla zwycięzców pierwszych trzech miejsc zostaną ufundowane nagrody rzeczowe, pozostali 

uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy. 

V. 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 i na stronie 

internetowej. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie prac. 

3. Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać pod numerem telefonu:            

81 460-57 50 kom. 600 354 983 

4. Udział w konkursie jest jednoznaczny z zaakceptowaniem powyższego regulaminu. 

 

  


