
 

REGULAMIN 
XXII GMINNEGO KONKURSU PALM WIELKANOCNYCH 

 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki udziału w XXII Gminnym Konkursie 

Palm Wielkanocnych, zwanym w dalszej części Regulaminu „Konkursem”. 

2. Organizatorem XXII Gminnego Konkursu Palm Wielkanocnych jest Gminny Ośrodek 

Kultury w Ropie. 

II. CELE KONKURSU 

Celami Konkursu Palm Wielkanocnych są: 

- popularyzowanie oraz kultywowanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych, związanych  

z Niedzielą Palmową oraz Wielkanocą, 

- kultywowanie tradycji wykonywania palm wielkanocnych zdobionych zgodnie  

z miejscowym zwyczajem, 

- pogłębienie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palmy w obrzędowości ludowej, 

- ocalenie od zapomnienia typowych form twórczości ludowej, 

- integracja społeczności lokalnej, w tym integracja międzypokoleniowa. 

III. WARUNKI UCZESTNICTWA, ZASADY ORAZ PRZEBIEG KONKURSU 

a) Zadanie konkursowe 

1. Uczestnikami konkursu mogą być rodziny z terenu gminy Ropa. 

2. Rodziny – uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonać tradycyjne palmy 

wielkanocne. 

3. Do konkursu mogą być zgłaszane palmy wykonane z naturalnych surowców takich 

jak: trawa palmowa, bukszpan, bazie, drzewo wierzbowe, drzewo laskowe, gałązki 

kłokoczki południowej. Jako elementy zdobnicze: kwiaty zrobione z bibuły lub 

krepiny, wstążki z bibuły. Sztuczne elementy, tj. kwiaty, trawy barwione są 

niedopuszczalne. 

4. Wiązanie palmy powinno być wykonane z pędów wierzby lub naturalnych sznurków, 

bez wykorzystania drutu, gwoździ i sznurków z tworzyw sztucznych. Sztuczne 

elementy są niedopuszczalne. 

5. Palma biorąca udział w konkursie ma mieć świeży, estetyczny wygląd. Zdobienia              

i elementy dekoracyjne powinny być wykonane z nowych surowców i materiałów. 

Niedopuszczalne jest użycie elementów palm z poprzednich edycji Konkursu. 

b) Warunki uczestnictwa 

1. Konkurs ma charakter amatorski i dostępny jest dla rodzin mieszkających na terenie 

gminy Ropa. KAŻDA RODZINA MOŻE ZGŁOSIĆ DO KONKURSU 1 PALMĘ.  

2. Palmy będą oceniane w jednej kategorii bez podziału na wysokie i niskie. Wysokość 

palm musi mieścić się w przedziale 1 m - 3 m.  

c) Ocena prac 

1. Prace będą oceniane przez powołaną przez Organizatora do celów Konkursu Komisję 

konkursową.  

2. Komisja konkursowa podczas oceny prac będzie brała pod uwagę następujące kryteria: 

- zgodność z regulaminem konkursu, 

- estetyka wykonania prac, 

- tradycyjne zdobnictwo zgodne z regionem, 

- technika i sposób wykonania, 



 

- dobór tradycyjnych materiałów zgodnych z miejscową tradycją, 

- ogólny wyraz artystyczny. 

3. Do konkursu nie zostaną dopuszczone prace zawierające materiały niezgodne                             

z regulaminem, a w szczególności gotowe palmy wielkanocne lub wykonane ze 

sztucznych elementów ozdobnych. 

d) Zgłoszenia konkursowe 

1. Zgłoszenia przyjmowane będą w dniu konkursu –28 marca 2021 r. przed Mszą Św. (od 

godz. 9.45 do 10.20) przy Kościele pw. MBWW. Zgłoszenia do konkursu dokonuje jedna 

osoba reprezentująca rodzinę poprzez podanie danych: nazwiska, adresu zamieszkania, 

nr telefonu kontaktowego oraz potwierdzenie zgłoszenia własnoręcznym podpisem na 

liście zgłoszeń. Po dokonaniu zgłoszenia, uczestnik otrzyma numer zgłoszeniowy z 

sygnaturą konkursową, który należy umocować na palmie w widocznym miejscu. Tak 

oznaczoną palmę należy złożyć w miejscu wskazanym przez Organizatora. 

2. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez uczestników na 

przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku wyłącznie do celów konkursu. 

Zgłoszenie do konkursu, uczestnicy potwierdzają podpisem na liście zgłoszeń. 

3. Po rozstrzygnięciu konkursu nagrodzone palmy należy pozostawić w Kościele. 

4. Zgłoszenie udziału w konkursie oznacza pełną i nieodwołalną akceptację warunków 

niniejszego Regulaminu. 

e) Termin konkursu 

1. Prace konkursowe będą oceniane w Niedzielę Palmową, tj. w dniu 28 marca 2021 r. 

przez Komisję konkursową tuż po zakończeniu Mszy Św. i po przyjęciu wszystkich 

zgłoszeń przez Organizatora. 

2. Wyniki XXII Gminnego Konkursu Palm Wielkanocnych ukażą się na stronie 

internetowej Gminnego Ośrodka Kultury w Ropie (www.gokropa.iaw.pl), w tym samym 

dniu (28 marca 2021 r.), po rozstrzygnięciu konkursu. 

f) Nagrody 

1. Komisja konkursowa oceni palmy, przyznając miejsca od I – III oraz wyróżnienia. Ilość 

przyznanych miejsc oraz wyróżnień zależy od decyzji komisji. 

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do innego podziału nagród, w tym do 

nieprzyznawania nagród lub przyznania nagród/wyróżnień dodatkowych. 

3. Każdy uczestnik (rodzina) konkursu otrzyma pamiątkowy dyplom i nagrody rzeczowe. 

4. Rozdanie nagród nastąpi w Gminnym Ośrodku Kultury w Ropie po Świętach 

Wielkanocnych, w terminie (7-9 kwietnia 2021 r.).  

Laureaci zostaną powiadomieni o możliwości odbioru nagród telefonicznie.  

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany w Regulaminie, jeżeli nastąpi taka konieczność 

oraz prawo ostatecznej interpretacji powyższego Regulaminu.  

http://www.gokropa.iaw.pl/

