
REGULAMIN KONKURSU NA NAJPIĘKNIEJSZĄ PALMĘ WIELKANOCNĄ  

                2022 r. 

 

1. Cele konkursu  

 Popularyzowanie i kultywowanie tradycji, zwyczajów wielkanocnych związanych 

z Niedzielą Palmową oraz Wielkanocą;  

 Pogłębianie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palm w obrzędowości ludowej; 

 Zaprezentowanie przez mieszkańców społeczności lokalnej własnych pomysłów oraz  

technik wykonania palm wielkanocnych; 

 Rozbudzanie inwencji twórczej; 

 Integracja społeczności lokalnej. 

 

2. Zadanie konkursowe  

 Konkurs ma charakter otwarty;  

 Zadaniem uczestników jest wykonanie tradycyjnej palmy wielkanocnej;  

 Materiał do wykonania palmy (naturalny): żarnowiec, bukszpan, bazie, suche kwiaty,  

krepina, wstążka, wydmuszki, bibuła itd.;  

 Palmy oceniane będą w dwóch kategoriach:  

 

DOROŚLI 

 

Kategoria I (zespołowa)  

W konkursie mogą wziąć udział koła gospodyń wiejskich, zespoły śpiewacze, związki, kluby 

działające na terenie gminy Baranów, które wykonają tradycyjną palmę wielkanocną. 

 

Kategoria II (indywidualna)  

Uczestnikami konkursu mogą być osoby indywidualne z terenu gminy Baranów, które mają 

pomysł na stworzenie oryginalnej palmy wielkanocnej.  

 

DZIECI I MŁODZIEŻ 

 

Kategoria I (zespołowa) 

W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież z placówek oświatowych, które wykonają 

wyjątkową palmę wielkanocną. 

 

Kategoria II (indywidualna)  

Uczestnikami konkursu mogą być dzieci i młodzież z ternu gminy Baranów, które wykonają 

niepowtarzalną palmę wielkanocną. 

 

3. Warunki udziału  

 Wykonanie palmy wielkanocnej,  

 Wykorzystanie materiałów i tworzyw naturalnych oraz tradycyjnych form 

zdobniczych,  

 Zgłoszenie palmy do konkursu w Gminnym Centrum Kultury w Baranowie, ul. Rynek 

14, 24-105 Baranów, do dnia 25 marca 2022 r., do godz. 15.00. 

 

4. Prace powinny być oznaczone metryczką przytwierdzoną do palmy, zawierającą  

    informacje, tj.:  

 Pełna nazwa zespołu, koła, związku, klubu (DOROŚLI - praca zespołowa); 



 Imię i nazwisko uczestnika, adres (DOROŚLI - praca indywidualna); 

 Nazwa placówki, adres, klasa (DZIECI - praca zespołowa); 

 Imię i nazwisko uczestnika, adres, nazwa placówki, klasa (DZIECI - praca 

indywidualna).  

  

 

5. Rozstrzygnięcie konkursu  

 Zgłoszone prace na konkurs należy dostarczyć do dnia 04 kwietnia 2022 r. do godz. 

15.00  do świetlicy w Baranowie; 

 Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w dniu 08 kwietnia 2022 r. od godz. 

10.00 w świetlicy Urzędu Gminy Baranów; 

 Zgłoszenie prac na konkurs jest równoważne z wyrażeniem zgody na wystawienie 

prac i podaniem danych osobowych indywidualnych uczestników oraz nazw placówek 

uczestniczących w konkursie na stronie internetowej gminy Baranów.  

 

6. Ocena prac  

 Do konkursu nie zostaną dopuszczone prace zawierające elementy niezgodne 

z regulaminem, a w szczególności: gotowe palmy wielkanocne oraz palmy wykonane 

ze sztucznych gotowych materiałów i elementów ozdobnych;  

 Oceny prac dokona komisja w dniu 06 kwietnia 2022 r. w godz.: 9.00-15.00;  

 Prace należy zabezpieczyć przed zniszczeniem, gdyż organizator nie ponosi 

odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas transportu.  

 

7. Kryteria oceny prac 

    Oceniając prace Komisja Konkursowa będzie brała pod uwagę:  

 Zgodność z regulaminem konkursu,  

 Pomysłowość i inwencję twórczą uczestników konkursu,  

 Dobór odpowiednich materiałów i elementów zdobniczych, 

 Wielkość i bogactwo użytych materiałów,  

 Samodzielność i estetykę wykonania pracy. 

 

8. Nagrody  

 W kategorii zespołowej przyznane zostaną nagrody na placówkę,  

 W kategorii indywidualnej przyznane zostaną nagrody rzeczowe.  

 

Kontakt Gminne Centrum Kultury w Baranowie  

ul. Rynek 14 24-105 Baranów  

tel. 818834027, wew. 29  

email: gck@gminabaranow.pl 

 


