
 Regulamin Regionalnego  Konkursu Plastycznego 

 na Najpiękniejszą i Największą  Palmę Wielkanocną 

Herby, 2020  
  
 Organizator:   

Gminny Ośrodek Kultury w Herbach, ul. Lubliniecka 31, 42-283 Herby, tel.  

 

Cele  konkursu:  

- kultywowanie i popularyzacja tradycji i zwyczajów wielkanocnych  związanych  z  

Niedzielą Palmową i Wielkanocą,  

- promocja dorobku kulturowego wsi,  

- integracja środowiska lokalnego, 

-  stworzenie okazji do zaprezentowania własnych pomysłów i technik wykonania palm 

wielkanocnych oraz form jej zdobienia.  
  
Uczestnicy konkursu : 

Konkurs adresowany jest do mieszkańców  odbywa się w dwóch kategoriach: 

indywidualnej oraz grupowej. 

Konkurs na Najpiękniejszą Palmę Wielkanocna odbywa się w  kategorii indywidualnej  z 

podziałem na grupy wiekowe: 

- przedszkolaki, 

- uczniowie klas I-III szkoły podstawowej 

- uczniowie klas IV – VI szkoły podstawowej  

- uczniowie klas VII- VIII szkoły podstawowej   

- młodzież szkół ponadpodstawowych 

- dorośli.  

 

Konkurs na Największą Palmę Wielkanocną przeprowadzony zostanie w kategorii 

grupowej  

-  Koła Gospodyń Wiejskich,  

- stowarzyszenia, 

 - szkoły,  

- klasy,  

- rodziny.  

 

 Warunki  udziału:  

 Konkurs adresowany jest do mieszkańców powiatu lublinieckiego oraz  

mieszkańców powiatów ościennych. Konkurs  odbywa się w dwóch kategoriach: 

indywidualnej oraz zespołowej 

Na konkurs  należy dostarczyć jedną własnoręcznie wykonaną tradycyjną palmę 

wielkanocną (ze względów technicznych w kategorii indywidualnej długość palmy nie 

powinna przekroczyć 0,5 metra, natomiast w kategorii grupowej  bardzo mile widziane są 

palmy  o wymiarach od 0,5m do 2,5 m).  Palmy powinny być wykonane z materiałów 

naturalnych: bukszpanu, bazi, żarnowca, suchych kwiatów, bibuły, wstążek itp.   Palmy 

powinny formą wykonania nawiązywać do tradycji  i motywów charakterystycznych dla 

danej miejscowości, sołectwa, gminy i regionu.  Do konkursu nie zostaną dopuszczone 

prace zawierające elementy niezgodne  z regulaminem, a w szczególności: gotowe(kupione) 



palmy wielkanocne lub wykonane ze sztucznych gotowych (kupionych) materiałów  i 

elementów zdobniczych.  

Prace dostarczone na konkurs powinny być oznaczone metryczka  przytwierdzoną do 

palmy, zawierającą następujące informacje:  imię i nazwisko, adres, nr telefonu (praca 

indywidualna), - nazwa szkoły, adres szkoły, klasa (praca indywidualna lub zespołowa) nr 

tel. do osoby kontaktowej, pełna nazwa stowarzyszenia, koła, adres, nr telefonu (praca 

zespołowa), nazwa sołectwa zgłaszającego palmę.  

Prosimy o sporządzenie i dostarczenie list zbiorczych uczestników.  

   Palmy wykonane zgodnie  z regulaminem, opisane i przymocowane   w sposób 

trwały z pracą oraz załączoną kartą uczestnika  należy dostarczyć osobiście lub  

pocztą  do 24 marca 2020 r. do godz. 17.00 do Gminnego Ośrodka Kultury w Herbach.  

 

 Kryteria oceny palm  

  Oceniając prace jury będzie brało pod uwagę :  

 estetykę wykonania palmy,  zgodność z regulaminem konkursu,   

 pomysłowość i inwencję twórczą uczestników konkursu,  

  dobór odpowiednich materiałów i elementów zdobniczych, 

  różnorodność i bogactwo użytych materiałów,   

 własnoręczność wykonania elementów,  

 wkład pracy. 

 Rozstrzygnięcie konkursu: 

Palmy dostarczone na konkurs zostaną  poddane ocenie przez Komisję Konkursową 

powołaną przez Organizatora, a następnie zostaną wyłonieni laureaci I, II, III miejsca w 

poszczególnych kategoriach wiekowych  

 

Rozstrzygnięcie konkursu i podanie informacji o jego  wynikach na stronie 

internetowej www.gok-herby.pl nastąpi do dnia  27 marca 2020 r.  

Uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu nastąpi w dniu 1 kwietnia 2020r  o 

godz. 16:30 w sali widowiskowej GOK Herby, ul. Lubliniecka 31, 42-283 Herby 

podczas oficjalnego otwarcia wystawy  

 

Nagrody: 

Laureaci konkursu w poszczególnych kategoriach wiekowych  oraz osoby 

wyróżnione otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy. 
 


