
    REGULAMIN 

I  GMINNEGO i VII  PARAFIALNEGO KONKURSU PALM 

WIELKANOCNYCH 
 

 

 

ORGANIZATORZY:  

- Stowarzyszenie „BERCHMANS” przy Parafii Katolickiej p.w. Św. Jana Berchmansa w 

Gorzkowie – Trzebniowie   

- Gminny Ośrodek Kultury w Niegowie  

- Szkoła Podstawowa w Ludwinowie   

CELE:  
- popularyzacja zwyczajów i obrzędów Niedzieli Palmowej  

- kultywowanie tradycji wykonywania  palm z wikliny i zdobionych zgodnie z miejscowym 

zwyczajem  

- integracja międzypokoleniowa  

- rozbudzanie zainteresowań tradycją ludową wśród dzieci i młodzieży  

TERMIN:  
20 marca 2016 r. –  Parking  przy Kościele w Gorzkowie Nowym – godz. 11.00  

ZASADY UCZESTNICTWA:  
- Uczestnikami konkursu mogą być osoby indywidualne oraz szkoły z terenu Gminy 

Niegowa.  

- Palma zgłaszana do konkursu musi być opatrzona tabliczką zawierającą dane wykonawcy: 

imię i nazwisko, klasa szkoła 

- Uczestnicy konkursu wykonujący palmy do 5 metrów i zobowiązani są  do zgłoszenia 

swojego uczestnictwa w konkursie do piątku – 18 marca 2016 do Sekretariatu Szkoły 

Podstawowej w Ludwinowie – nr tel. 34 315 45 75 lub szkola.ludwinow@interia.pl  

- Do konkursu mogą być zgłaszane palmy wykonane wg wzoru palmy tradycyjnej,                 

z naturalnych surowców takich jak pędy wierzby, suszone kwiaty, bukszpan oraz bibuła. 

Wiązanie palmy powinno być wykonane z pędów wierzby, bez wykorzystania drutu, gwoździ 

i sznurków z tworzyw sztucznych, kleju na gorąco, taśmy klejącej. Palma musi być wykonana 

tak, aby jej wykonawca był w stanie objąć ją dłońmi na wysokości 1 metra.  

- Palma musi zostać postawiona pionowo siłą ludzkich mięśni.  

- Zachęcamy uczestników konkursu, szczególnie dzieci, do prezentacji swojej palmy.  

OCENA I NAGRODY:  
Palmy będą oceniane w kategoriach:  palmy  do 5 metrów wysokości oraz palmy tradycyjne 

do 1 m 

GRUPY WIEKOWE: DZIECI DO III KL. SZKOŁY PODSTAWOWEJ;  KLASY IV – VI SZKOŁY 

PODSTAWOWEJ, GIMNAZJA  I OPEN   

Palmy będą mierzone i oceniane przez Komisję – jury wybranych przez Organizatorów  na 

gorzkowskim parkingu w godzinach od 11.00 do 11.15. Organizatorzy przewidują dla 

zwycięzców i uczestników konkursu:  upominki, dyplomy. Komisja Konkursowa podczas 

oceny prac będzie brała pod uwagę następujące kryteria zgodnie z Regulaminem Konkursu: 

pomysłowość i inwencję uczestników, dobór odpowiednich materiałów i elementów 

zdobniczych, estetykę wykonania prac. Palmy pozostają na własność Organizatora i zostaną 

wystawione w Gminnym Ośrodku Kultury w miejscowości Niegowa.    

 

 

SPRAWY ORGANIZACYJNE:  
Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 20 marca 2016 roku ok. godz. 11.15 na Parkingu            

w Gorzkowie Nowym,  wręczenie nagród dokona P. Wójt Gminy Niegowa, która objęła 

Honorowy Patronat Konkursu. Następnie procesja ruszy do Kościoła św. Maksymiliana Marii 

Kolbego na Mszę św. Niedzieli Palmowej.     

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

oraz prawo ostatecznej interpretacji powyższego regulaminu. 

mailto:szkola.ludwinow@interia.pl

