
 

REGULAMIN KONKURSU 

NA NAJDŁUŻSZĄ  

PALMĘ WIELKANOCNĄ 

25.03.2018 r. 

 

I  ORGANIZATOR KONKURSU 

 

1. Organizatorem Konkursu jest: 

Chmielnickie Centrum Kultury  

ul. Starobuska 10 

26-020 Chmielnik 

 

II CELE KONKURSU 

 

- popularyzowanie oraz kultywowanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych związanych  

z Niedzielą Palmową oraz Wielkanocą,  

- popularyzacja sztuki i rękodzieła w twórczości dzieci, młodzieży i osób dorosłych,  

- pogłębienie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palmy wielkanocnej w obrzędowości 

ludowej,  

- integracja społeczności lokalnej,  

- promocja dorobku kulturowego Miasta i Gminy Chmielnik. 

 

III. SPECYFIKA KONKURSU 

 

Konkurs ma charakter otwarty - uczestnikami Konkursu mogą być:  

1) dzieci przedszkolne,  

2) uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich,  

3) osoby dorosłe (rodziny, grupy formalne i nieformalne) zamieszkałe na terenie gminy 

Chmielnik 

 

  



IV. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

 

1) warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wykonanie tradycyjnej palmy wielkanocnej  

w technice:  

- materiały naturalne (żarnowiec, bukszpan, bazie, suche kwiaty, wydmuszki, wstążki, 

krepina, bibuła itp.) Uwaga: fabrycznie wyprodukowane, gotowe palmy oraz palmy 

zawierające większość sztucznych elementów nie będą brane pod uwagę, przy ocenie w 

ramach Konkursu;  

- wysokość palmy musi wynosić minimum 100 cm.  

2) palma może być wykonana samodzielnie – przez jedną osobę lub w ramach pracy 

zespołowej, np. dziecko ze swoją rodziną, grupa osób – np. KGW, klasa szkolna itp.  

3) każda palma zgłoszona do Konkursu musi być oznaczona trwałą „wizytówką”, mocno 

przytwierdzoną do palmy, zawierającą następujące informacje: imię i nazwiska twórcy lub 

reprezentanta grupy twórców, jak również wiek i adres zamieszkania tej osoby oraz nr 

telefonu do kontaktu.  

4) prace nie spełniające wymogów niniejszego regulaminu, nie będą brane pod uwagę, przy 

ocenie w ramach Konkursu.  

5) Prezentacja palm oraz rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się na Rynku w Chmielniku  

w dniu 25 marca 2018 r. o godzinie 13:30  

6) Palm nie składamy wcześniej w żadnych instytucjach jak szkoły czy Dom Kultur, ale 

przynosimy je bezpośrednio na rynek w dniu Konkursu.  

 

V. OCENA PRAC KONKURSOWYCH  I NAGRODY 

 

1.Oceny prac zgłoszonych do Konkursu dokona Komisja powołana przez Organizatorów 

Konkursu  

3.Autorzy najdłuższych palm otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe lub talony.  

4.Organizatorzy dopuszczają możliwość przyznania dodatkowych nagród za „Najpiękniejszą 

Palmę” od indywidualnych darczyńców. 

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w trakcie trwania konkursu 

bez podania przyczyny. 



2. Zgłoszenie do udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego 

Regulaminu 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody /zarówno majątkowe, jak  

i niemajątkowe/ poniesione przez uczestnika konkursu bądź przez osoby trzecie,  

w  związku z uczestnictwem w konkursie. 

4. W kwestiach spornych decyduje Komisja Konkursowa. 

5. Niniejszy regulamin podlega ogłoszeniu z możliwością pobrania i wydruku na stronie 

internetowej Chmielnickiego Centrum Kultury. 

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

7. W sprawach merytorycznych i formalnych osobą odpowiedzialną za kontakt  

z uczestnikami jest: 

Alicja Adach-Białowąs, tel. 41 354 23 97 lub 600 633 290, od poniedziałku do piątku 

w godzinach 8:00-16:00 

e-mail: imprezy.chck@gmail.com 

 

 


