
Regulamin Konkursu na Najpiękniejszą 

Palmę Wielkanocną 

1.Cele konkursu  

• Popularyzowanie oraz kultywowanie tradycji 

i zwyczajów wielkanocnych związanych z 

Niedzielą palmową oraz Wielkanocą; 

 • Pogłębienie wiedzy na temat symboliki i 

znaczenia palmy w obrzędowości ludowej; 

 • Rozbudzanie inwencji twórczej;  

• Przekaz wartości i tradycji ludowej; 

2. Zadanie konkursowe  

 Konkurs ma charakter otwarty. Zapraszamy do 

udziału seniorów emerytów i rencistów z terenu 

Gminy Piła.   

Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonać 

tradycyjne palmy wielkanocne.  

Polecana technika wykonania: materiały 

naturalne: żarnowiec, bukszpan, bazie, suche 

kwiaty, wydmuszki, jak i krepa, wstążki, bibuła itp.  



Uwaga: fabrycznie wyprodukowane, gotowe 

palmy nie będą brane pod uwagę, przy ocenie w 

ramach konkursu. 

Warunki konkursu 

 1) W konkursie mogą uczestniczyć seniorzy- 

emeryci i renciści zamieszkujący na terenie Gminy 

Piła.  

2) Palma musi być wykonana samodzielnie – przez 

jedną osobę  

3)Każda palma zgłoszona do Konkursu musi być 

wyposażona w opis zawierający następujące 

informacje: imię i nazwisko twórcy oraz nr 

telefonu do kontaktu.  

3. Warunki udziału  

• Praca wykonana samodzielnie  

• Wykorzystanie materiałów i tworzyw 

naturalnych oraz tradycyjnych form zdobniczych; 

 • Zgłoszenie palmy do konkursu w podanym niżej 

terminie  



4. Miejsce i termin składania prac 

• Zgłoszenia w formie mail’owej  tj. zdjęcie pracy i 

opis należy przesłać na adres organizatora 

kszacisze@poczta.fm do 07.04.2020 r.  

 

5.Rozstrzygnięcie konkursu:  

Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 8 kwietnia 

2020 r. o godz.10.30 na stronie internetowej klubu 

oraz na Facebooku.  

Przesłanie zdjęć prac na konkurs jest równoważne 

z wyrażeniem zgody na wystawienie prac z 

podaniem danych osobowych twórców 

uczestniczących w konkursie na stronie 

internetowej instytucji.  

7. Ocena prac:  

• Do konkursu nie zostaną dopuszczane prace 

zwierające elementy niezgodne z regulaminem, a 

w szczególności gotowe palmy wielkanocne, 

wykonane ze sztucznych materiałów i elementów 

ozdobnych;  



• Prace, które otrzymają najwięcej głosów zostaną 

nagrodzone (I, II, III miejsce) 

  

8. Kryteria oceny prac:  

Oceniając prace jury będzie brało pod uwagę:  

• Zgodność z regulaminem konkursu;  

• Pomysłowość i inwencję twórczą uczestników 

konkursu;  

• Dobór odpowiednich materiałów i elementów 

zdobniczych;  

• Estetykę wykonania pracy. 

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!!!! 


