
 

Organizatorami Konkursu na Palmę Wielkanocną jest Wójt Gminy Szastarka Artur Jaskowski oraz 

Gminne Centrum Kultury w Polichnie.  

1. Popularyzowanie oraz kultywowanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych związanych  

z Niedzielą Palmową i okresem wielkanocnym.  

2. Stworzenie okazji do zaprezentowania przez dzieci, młodzież oraz dorosłych z gminy 

Szastarka, własnych pomysłów i technik wykonania palm wielkanocnych oraz form jej 

zdobienia.  

3. Rozbudzanie inwencji twórczej.  

4. Integracja społeczności lokalnej.  

1. Własnoręczne wykonanie najciekawszej palmy wielkanocnej.  

2. Technika wykonania: materiały naturalne (np. bukszpan, bazie, suche kwiaty itp.), bibuła, krepa, 

wstążka, wydmuszki itp. z wykonaniem 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. Konkurs odbędzie się w następujących kategoriach wiekowych: 

• I kategoria: dzieci z klas 0-III; 

• II kategoria: dzieci z klas IV-VI; 

• III kategoria: dzieci z klas VII-VIII; 

• IV kategoria: młodzież ze szkół ponadpodstawowych do 18 roku życia; 

• V kategoria: dorośli. 

5. Prace powinny być oznaczone twardą i czytelną metryczką, mocno przytwierdzoną do palmy, 

zawierające następujące informacje: 

• imię i nazwisko twórcy pracy; 

• adres zamieszkania; 

• kategoria konkursowa; 

• nr telefonu; 

6. 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 (wypełniony Formularz Zgłoszeniowy dla osoby niepełnoletniej – Załącznik nr 1  

do Regulaminu oraz Formularz Zgłoszeniowy dla osoby dorosłej – Załącznik nr 2 do 

Regulaminu).  

7. Palmę należy dostarczyć do Gminnego Centrum Kultury w Polichnie do dnia 22.03.2021 r.  

do godz. 18:00.  

8. Ogłoszenie wyników odbędzie się 24.03.2021 r. na stronie internetowej i Facebook’u Gminnego 

Centrum Kultury w Polichnie.  

9. Wręczenie nagród i odbiór palm odbędzie się  26.03.2021 r. w Gminnym Centrum Kultury  

w Polichnie.  

1. Przy ocenie palm wielkanocnych Jury będzie brało pod uwagę: 

- dobór odpowiednich materiałów i elementów zdobniczych; 

- estetykę wykonania pracy; 

- pomysłowość i inwencję twórczą uczestników konkursu.  

2.   Powołane przez organizatorów jury wytypuje trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii wiekowej.  

1. Uczestnik konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na wykorzystywanie swoich danych 

osobowych przez Organizatorów w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznanie nagrody: 

umieszczenia danych w materiałach publikowanych przez Organizatorów, na stronie 

internetowej, profilu Facebook i w innych publikacjach.  

2. Udział w konkursie jest jednoznaczny z zaakceptowaniem powyższego Regulaminu. 

3. Informacje o konkursie można uzyskać pod nr telefonu: 15 871 44 14.  


