
Regulamin konkursu na najwyższą palmę wielkanocną

Gmina Strawczyn 2017

I  Organizatorzy

1. Parafia Rzymskokatolicka Wniebowzięcia NMP w Strawczynie.

2. Urząd Gminy w Strawczynie.

3. Samorządowe Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie.

4. Szkoła Podstawowa w Rudzie Strawczyńskiej.

II  Cele konkursu

1. Kultywowanie tradycji wykonywania palm wielkanocnych.

2. Zachęcenie mieszkańców gminy do podtrzymania tradycji ludowej.

3. Rozbudzenie wśród dzieci i młodzieży potrzeby pielęgnowania kultury i tradycji ludowej.

4. Rozwijanie pomysłowości w ozdabianiu palm wielkanocnych.

III  Warunki konkursu

1. Konkurs adresowany jest do wszystkich mieszkańców Gminy Strawczyn.

2. Każdy uczestnik prezentuje jedną palmę wielkanocną.

3. Minimalna wysokość palmy zgłoszonej do konkursu, to 1 metr (100 cm).

3. Każda praca powinna zawierać czytelne dane: imię i nazwisko autora, adres, nr telefonu.

4. Udział w konkursie jest jednoznacznym z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych 

osobowych oraz upowszechniania wizerunku dla potrzeb niezbędnych do realizacji postępowania 

konkursowego.

IV  Kategorie konkursu

Konkurs rozstrzygany będzie w dwóch odrębnych kategoriach wiekowych:

1. Dorośli.

2. Dzieci.



V  Kryteria oceny

1. Najwyższa palma:

podstawowym kryterium konkursu jest wysokość palmy; w przypadku bardzo zbliżonej 

wysokości palm, dodatkowo brane pod uwagę będą materiały, z których są wykonane:

2. Użyte materiały (tylko naturalne tj. żarnowiec, bukszpan, bazie, suche kwiaty, bibuły, wstążki 

itp.); gotowe, kupione palmy lub palmy zawierające większość sztucznych elementów nie będą 

oceniane.

3. Różnorodność użytych materiałów tworzących palmy,

4. Tradycyjne techniki tworzenia motywów palmy.

5. Nawiązanie do tradycyjnych palm wielkanocnych.

6. Walory estetyczne (kompozycja, dobór barw, architektura bryły).

 

VI  Przebieg konkursu

1. Palmy konkursowe należy przynieść na plac przykościelny w Strawczynie w dniu 09.04.2017 r. 

(Niedziela Palmowa), skąd ruszy procesja.

2. Wyniki konkursu zamieszczone zostaną w miesięczniku Ziemia Strawczyńska i Dobrym Pasterzu.

3. Palmy oceni Jury powołane przez organizatora w dniu konkursu.

4. Organizator przewiduje drobne nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Nagrody zwycięzcom 

przekazane zostaną za pośrednictwem księdza proboszcza parafii Strawczyn w dniu konkursu.

VII  Postanowienia końcowe:

1. Komisja konkursu jest niezawisła w swojej ocenie. Jej werdykt jest niepodważalny i ostateczny.

2. Organizator dokonuje interpretacji zapisów niniejszego regulaminu i rozstrzyga ostatecznie 

zgłaszane kwestie sporne.

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w trakcie trwania konkursu.

4. Udział w konkursie należy zgłaszać na podany niżej adres: e-mail: kultura@strawczyn.pl

lub telefonie pod numerem 41 303 86 35 do 31 marca 2017 r.

Program (plac parkingowy przy kościele w Strawczynie):

1000 – inauguracja imprezy; mierzenie, stawianie konkursowych palm.

1015 – uroczyste otwarcie konkursu.

1030 – ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród.

1040 – poświęcenie palm przed kościołem oraz uroczysta procesja (z udziałem Orkiestry Detej ze 

Strawczyna) dookoła kościoła.

1100 – uroczysta msza św. w kościele parafialnym w Strawczynie.


