
 

 

 
 

 
Regulamin Konkursu 

 na Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną 
 

§1 

Postanowienia ogólne 

1. Konkurs jest organizowany przez Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Jelczu-

Laskowicach w ramach Kiermaszu Wielkanocnego, który odbędzie się                                          

4 kwietnia 2020 w siedzibie Centrum Kultury przy ul. Oławskiej 46 (hol CSiR). 

2. Kontakt do Organizatora: imprezy@mgck-jl.pl , tel. 509-618-511.  

 

§2 

Adresaci 

1. Konkurs adresowany jest do grup: sołectw, Kół Gospodyń Wiejskich, rodzin, szkół, 

świetlic, rad osiedlowych, stowarzyszeń i grup nieformalnych z Miasta i Gminy Jelcz-

Laskowice. 

2. Konkurs nie jest adresowany do osób indywidualnych.  

 
§3 

Cele konkursu 

1. Celem Konkursu jest: 

• popularyzowanie oraz kultywowanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych 
związanych z Niedzielą Palmową oraz Wielkanocą; 

• pogłębienie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palmy w obrzędowości 
ludowej;  

• promowanie sołectw i innych podmiotów,   które   w   swoich   działaniach                         
i angażowaniu się w organizację imprez, dążą do kształtowania otwartej                                 

i społecznej postawy oraz wspierają aktywność swoich mieszkańców; 

• rozbudzanie inwencji twórczej;  

• integracja i budowanie lokalnej tożsamości. 
 

§4 

Zgłoszenie do Konkursu 

1. Zgłoszenia do Konkursu przyjmuje Organizator Konkursu poprzez kartę zgłoszeniową 

przesłaną na adres e-mail imprezy@mgck-jl.pl lub dostarczoną osobiście                                       

do dnia 27.03.2020; 

2. Każda palma przywieziona na Konkurs będzie oceniana na podstawie kryteriów: 
zastosowanie elementów tradycyjnych, oryginalność, wkład pracy, staranność, 
wykorzystanie darów natury.  

3. Wymiar palmy powinien się mieścić w zakresie minimum 1 metr, maksimum 3  metry; 
4. Palma nie będzie oceniana pod względem wielkości; 

5. Palmy powinny być wykonane z materiałów naturalnych, np.: bukszpanu, bazi, żarnowca, 
suchych kwiatów, bibuły, wstążek itp.; 

6. Każdy podmiot może zgłosić do Konkursu tylko jedną palmę; 

7. Uczestnicy konkursu są zobowiązani dostarczyć palmy w stojakach;  
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8. Palmy należy  dostarczyć do Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Jelczu-

Laskowicach do dnia 04.04.2020, do godz. 9:00. Będą one prezentowane podczas 

Kiermaszu Wielkanocnego; 

9. Każda Palma powinna mieć przyczepioną nazwę z jakiego podmiotu pochodzi; 

10. Koszty przejazdu oraz produktów użytych do wykonania Palmy Wielkanocnej 

pokrywają Uczestnicy  we własnym zakresie.  

 
§5 

Ocena 

1. Oceny dokonuje się przez zliczenie punktów uwzględniając kryteria podane w §4 pkt.2; 

2. Oceny palm dokonuje specjalnie powołana 3-osobowa Komisja, wybrana  przez 

Organizatora, na specjalnie przygotowanych kartach punktacji; 

3. Punktacja przyznawana jest od 1 do 5, z czego 1 należy brać jako najniższą ocenę,               

a 5 jako najwyższą ocenę w danym kryterium; 

4. Ocena palm przeprowadzona będzie w czasie Kiermaszu Wielkanocnego.  

 
§6 

Wyniki konkursu 

1. Laureaci pierwszych trzech miejsc zdobywają nagrody rzeczowe o równowartości: 

I miejsce – 400 zł,  II miejsce – 300 zł,  III miejsce – 200 zł;  

2. Pozostałym uczestnikom zostaną wręczone dyplomy za udział w Konkursie; 

3. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 4 kwietnia 2020 o godz. 15:00, podczas Kiermaszu 

Wielkanocnego. 

§7 

Postanowienia ogólne 
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie decydujące zdanie ma 

Organizator Konkursu; 

2. Podmiot, który zgłasza palmę do Konkursu zezwala na jego publiczną prezentację 

podczas Kiermaszu Wielkanocnego w Jelczu-Laskowicach; 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, zdjęć oraz 

informacji o zwycięzcach i uczestnikach Konkursu; 

4. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zamieszczania informacji o palmach 

konkursowych w swoich materiałach i kampaniach promocyjnych. 

 

 

 

Akceptuję warunki Organizatora:  
 
 

……………………………………………………………….. 
 

Data i podpis 


