
 

 

     Regulamin Konkursu na Palmę Wielkanocną  

      Organizatorem konkursu na Palmę Wielkanocną jest 
Myśliborski Ośrodek Kultury 

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 dzieci, młodzieży i 
dorosłych;  

 Przekaz wartości i tradycji ludowej;  
 Integracja społeczności lokalnej. 

2. Zadanie konkursowe  

Konkurs ma charakter otwarty. W konkursie mogą̨ brać́ 
udział mieszkańcy gminy Myślibórz. Uczestnicy konkursu 
mają za zadanie wykonać́ tradycyjne palmy wielkanocne. 
Polecana technika wykonania: materiały naturalne: 
żarnowiec, bukszpan, bazie, suche kwiaty, wydmuszki, 
wstążki, bibuła itp.  

Najciekawsze palmy oceniane będą̨ w kategorii 
indywidualnej.  

3. Warunki konkursu  

W konkursie mogą̨ uczestniczyć́ szkoły, organizacje formalne (koła, stowarzyszenia itp.)  
i nieformalne (kluby, rodziny) oraz osoby indywidualne z Gminy Myślibórz. Palma musi 
wynosić́ minimum 60cm wysokości.  

Konkurs nie ma podziału na kategorie wiekowe. 

4. Warunki udziału:  

 Praca zbiorowa lub indywidualna;  
 Wykorzystanie materiałów i tworzyw naturalnych oraz tradycyjnych form 
zdobniczych;  

 Zgłoszenie palmy do konkursu w podanym niżej terminie.  



5. Miejsce i termin składania prac:  

 Zgłoszenia składamy do 5 kwietnia w Myśliborskim Ośrodku Kultury w Myśliborzu, 
ul. Klasztorna 3 

 Palmy przynosimy 9 kwietnia od godz.12:00 na Rynek Miejski na Jarmark 
Wielkanocny  

6. Dodatkowe informacje 

Prace powinny być́ oznaczone twardą metryczką mocno przytwierdzoną do palmy, 
zawierającą następujące informacje:  

 Imiona i nazwiska twórców palmy;  
 Pełną nazwę̨ instytucji, stowarzyszenia, koła.  

7. Rozstrzygniecie konkursu:  

Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpią podczas Jarmarku Wielkanocnego  
9 kwietnia 2017 roku ok. Godz.14:00 
Uwaga 
O godz.13:00 wszyscy konkursowicze uczestniczą we mszy świętej na godz. 13:00,  
na którą uroczyście wnoszone są palmy wielkanocne. 
  

8. Ocena prac:  

 Do konkursu nie zostaną dopuszczone prace zawierające 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).  
 Organizator zastrzega sobie prawo zatrzymania wszystkich prac.  

9. Kryteria oceny prac.  

Oceniając prace jury będzie brało pod uwagę̨:  
 Zgodność́ z regulaminem konkursu,  
 Pomysłowość́ i inwencję twórczą uczestników konkursu,  
 Dobór odpowiednich materiałów i elementów zdobniczych,  
 Wielkość́ i bogactwo użytych materiałów,  
 Estetykę̨ wykonania pracy.  

10. Kontakt:  
Myśliborski Ośrodek Kultury, ul. Klasztorna 3,  
74-300 Myślibórz,  
tel. 95 747 23 64 

 
Serdecznie zapraszamy do udziału w naszym konkursie. 

Życzymy powodzenia w twórczych działaniach! 
 



    Karta zgłoszenia 

        „Palma Wielkanocna” 
 

1.  
Imiona i nazwiska 
twórców / klasa / szkoła / 
rodzina / organizacja / instytucja 

.................................... 

.................................... 

.................................... 

.................................... 

.................................... 

.................................... 

.................................... 

.................................... 
 

2.  Kontakt telefoniczny  
 

.....................................  

3.  Adres  

.....................................  

..................................... 
 ..................................... 
..................................... 
.....................................  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Konkursu w celach 
wynikających z regulaminu tego Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych 
osobowych, (Dz. U. z 1997r., poz.883 z późniejszymi zmianami). Organizator ma prawo do wykorzystania prac 
we wszystkich możliwych publikacjach oraz na stronach internetowych.  

 

Data i podpis osoby odpowiedzialnej za złożenie pracy 

....................................................... 

 


