
REGULAMIN 
 

KONKURSU PLASTYCZNO - TECHNICZNEGO 

DLA MŁODZIEŻY SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH                    

I DOROSŁYCH 

„NAJPIĘKNIEJSZA PALMA WIELKANOCNA” 
 

 

1. Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Książkach. 

 

2. Cele konkursu: 

• popularyzowanie oraz kultywowanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych 

związanych z Niedzielą Palmową i Okresem Wielkanocy, 

• pogłębianie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palmy w obrzędowości 

ludowej, 

• stworzenie okazji do zaprezentowania przez  młodzież i  dorosłych własnych 

pomysłów i technik wykonania palm wielkanocnych oraz form jej zdobienia, 

• rozbudzanie inwencji twórczej. 

 

3. Konkurs przeznaczony jest dla młodzieży szkół ponadpodstawowych i dorosłych 

z gminy Książki.  

                         

4. Zadaniem uczestnika jest wykonanie najciekawszej palmy wielkanocnej.  

 

Technika wykonania: materiały naturalne (np. bukszpan, żarnowiec, bazie, suche 

kwiaty itp.), bibuła, krepa, wstążka,  wydmuszki  itp. z wykorzystaniem tradycyjnych 

form zdobniczych. 

 

Do konkursu nie zostaną dopuszczone prace zawierające elementy niezgodne z 

Regulaminem a w szczególności gotowe palmy wielkanocne, wykonane ze 

sztucznych materiałów i elementów ozdobnych. 

 

5. Prace  powinny być wykonywane indywidualnie i samodzielnie.  

 Każdy uczestnik może złożyć tylko jedną pracę. 

 

6. Prace konkursowe należy  złożyć osobiście w biurze Gminnego Ośrodka Kultury 

w Książkach do 01.04.2022r. do godz. 16.00. 

 

7. Prace muszą zawierać informację (metryczka przyczepiona do pracy konkursowej): 

• Imię i nazwisko,  

• telefon kontaktowy, 

• kategoria konkursowa (długość palmy - pkt 10). 

 



8. Do każdej pracy konkursowej należy dołączyć kartę zgłoszenia, która jest 

dostępna w biurze Gminnego Ośrodka Kultury oraz na stronie internetowej 

Gminnego Ośrodka Kultury www.gokksiazki.pl 

 

9. Kryterium oceny będą: 

• dobór odpowiednich materiałów i elementów zdobniczych, 

• estetykę wykonania pracy, 

• pomysłowość i inwencję twórczą uczestników konkursu. 

 

10. Prace ocenione będą w jednej kategorii wiekowej:  

• młodzież szkół ponadpodstawowych i dorośli 

             w trzech kategoriach konkursowych: 

• kat. I - palmy duże (o długości powyżej 1,5 metra) 

• kat. II - palmy średnie (o długości od 1 metra do 1,5 metra) 

• kat. III - palmy małe (o długości poniżej 1 metra) 

 

11. Rozstrzygnięcie  konkursu  nastąpi 05.04.2022 r. w Gminnym Ośrodku Kultury 

w  Książkach  przez powołane jury.  
 

12. Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej Gminnego 

Ośrodka Kultury 06.04.2022 r. 
 

13. Najciekawsze prace (wyłonione przez powołane jury) zostaną nagrodzone.  
 

14. Wręczenie nagród odbędzie się 08.04.2022 r. w Gminnym Ośrodku Kultury. 
 

15. Nagrodzone prace będzie można obejrzeć w Niedzielę Palmową w Kościele      

Parafialnym w Książkach. 

 

16. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na zaprezentowanie 

prac oraz przetwarzanie danych osobowych autorów prac na potrzeby konkursu. 

 

17. Organizator zastrzega sobie prawo zachowania na własność prac konkursowych. 

 

18. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. 

 

19. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu. 

 

20. Udział w konkursie jest jednoznaczny z zaakceptowaniem powyższego 

Regulaminu. 

 

21. Wszelkich dodatkowych informacji udziela organizator konkursu 

pod nr tel. 56 68 88 139. 
    Organizator konkursu: 

       Dyrektor 

Gminnego Ośrodka Kultury  

                                                                                                         w Książkach 


