REGULAMIN KONKURSU PALM WIELKANOCNYCH 2018
w PISARZOWICACH
PRZEPISY OGÓLNE :
1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie palmy wielkanocnej, która formą i
materiałem użytym do jej wykończenia nawiąże do tradycji własnoręcznego
przygotowania palm przy użyciu naturalnych materiałów: (żarnowiec,
bukszpan, bazie, suche kwiaty, krepa, wstążka, wydmuszki, bibuła itp.)
CEL KONKURSU :
1)Popularyzowanie , oraz kultywowanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych
związanych z Niedzielą Palmową, oraz Wielkanocą.
2) Pogłębienie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palmy w obrzędowości
ludowej.
3) Stworzenie okazji do zaprezentowanie przez dzieci i młodzież własnych
pomysłów i technik wykonania palm wielkanocnych oraz form ich zdobienia.
4) Rozbudzanie inwencji twórczej dzieci, młodzieży.
KATEGORIE KONKURSU:
Konkurs rozstrzygnięty będzie w dwóch kategoriach:
1. Najwyższa Palma Wielkanocna (Palma musi być wykonana w taki sposób, by
można ją było swobodnie postawić pionowo. Wysokość palmy będzie mierzona
od miejsca, w którym rozpoczęte jest nawijanie ziół. Część, która stanowi
uchwyt palmy i nie będzie ozdobiona materiałami, nie jest wliczana do ogólnej
wysokości palmy).
2. Tradycyjna Palma Wielkanocna
ORGANIZATOR KONKURSU:
1. Organizatorem konkursu jest Rada Sołecka Pisarzowice przy współudziale
z parafią Pisarzowice.

ZASADY KONKURSU :
1. Konkurs ma charakter otwarty. Palmy należy przynieś w Niedzielę
Palmową (25.03.2018) do Kościoła Parafialnego w Pisarzowicach, a po
mszy Św. przenieść do Domu Kultury i tam je pozostawić.
Konkurs zostanie rozstrzygnięty w godzinach popołudniowych. Oceny
prac dokona 5 osobowe jury powołane przez organizatora w składzie :
Kucharska Urszula
Jurasz Grażyna
Kobielus Jadwiga
Osierda Helena
Ks. Adam Wandzel
2. Komisja Konkursowa oceniając palmy będzie brała pod uwagę
następujące kryteria:
a/ różnorodność użytych materiałów tworzących palmy,
b/ tradycyjne techniki tworzenia motywów tworzących palmy
c/ walory estetyczne (kompozycja, dobór barw, architektura bryły),
d/ nawiązanie do tradycyjnych palm wielkanocnych,
e/ zgodność z tematem .
3. decyzje jury będą ostateczne,
4. prace zawierające elementy niezgodne z regulaminem, a w szczególności:
- gotowe palmy wielkanocne, - wykonane ze sztucznych gotowych
materiałów i elementów ozdobnych, nie będą brane pod uwagę .
5. do palmy startującej w konkursie musi być dołączony identyfikator z
danymi jej wykonawcy tj. nazwisko i imię i ewentualnie klasa.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA :

1. W konkursie zostaną przyznane nagrody rzeczowe dla laureatów
konkursu w następujących kategoriach wiekowych :
- dzieci przedszkolne
- klasy od 1 do 3
- klasy od 4 do 8
- osoby dorosłe
- dopuszcza się również startowanie w grupie jeżeli palma została wykonana
przez kilka osób.
2.Wręczenie nagród odbędzie się w Domu Kultury w Pisarzowicach w środę 28
marca o godzinie 15.00 po czym wykonane przez siebie palmy można zabrać
do domu - chyba że komisja konkursowa zadecyduje inaczej.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE :
1. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego
Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa
w konkursie.
2. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady
Konkursu.

