REGULAMIN
KONKURSU PALM WIELKANOCNYCH 2017 - KOZŁÓW
I. 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,
siano, bazie, kwiaty, krępa, wstążka, wydmuszki itp.)
II. Celem konkursu jest:
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 jej zdobienia;
4) Rozbudzanie inwencji twórczej dzieci, młodzieży oraz dorosłych
5) Przekaz wartości i tradycji w rodzinie;
6) Integracja społeczności lokalnej.
III. Konkurs rozstrzygnięty będzie w KATEGORII:
Tradycyjna Palma Wielkanocna
1.Organizatorem konkursu są: Gminny Ośrodek Kultury w Kozłowie
IV. ZASADY KONKURSU
1. Konkurs ma charakter otwarty. Palmy do konkursu mogą zgłaszać reprezentacje
wsi, sołectw oraz szkoły i inne jednostki oraz osoby prywatne, za wyjątkiem
pracowników Organizatora i członków Jury.
2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie palm dnia 9 kwietnia 2017
do godz. 12.30/ niedziela palmowa/ pod Kościół Podwyższenia Krzyża św.
w
Kozłowie
z
wypełnionym
formularzem
zgłoszeniowym.
Formularz zgłoszeniowy stanowi załączniki 1 niniejszego regulaminu.
3. Do palmy należy trwale przytwierdzić kartkę z danymi i wiekiem wykonawcy.
4. Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa do nieodpłatnego
wypożyczenia palm Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Kozłowie w celu stworzenia
wystawy.
5. Oceny prac dokona co najmniej 3 osobowe jury powołane przez Organizatora.
Komisja Konkursowa oceniając palmy będzie brała pod uwagę następujące kryteria:
różnorodność użytych materiałów tworzących palmy, tradycyjne techniki tworzenia
motywów tworzących palmy, walory estetyczne (kompozycja, dobór barw,
architektura bryły), nawiązanie do tradycyjnych palm wielkanocnych
V. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
1. W konkursie zostaną przyznane nagrody rzeczowe dla laureatów konkursu.
Nagrodzone zostaną 3 najlepsze prace konkursowe.
2. Wręczenie nagród odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury w Kozłowie.
VI. 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.
3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez
Organizatora a wszelkie decyzje w tym zakresie będą wiążące i ostateczne.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

KONKURS PALM WIELKANOCNYCH 2017
W GMINIE KOZŁÓW
1. Imiona i nazwiska twórców/klasa/szkoła/rodzina/organizacja/instytucja
…………………………………………………………
…………………………………………………………
2. Kategoria pracy:
Tradycyjna Palma Wielkanocna
3. Imię i Nazwisko opiekuna, nauczyciela, rodzica:
…………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
5. Adres:
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………….
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora
konkursu w celach wynikających z regulaminu tego Konkursu zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 rok o ochronie danych osobowych, ( Dz. U. z 1997 r.,
poz.883 z późniejszymi zmianami). Organizator ma prawo do wykorzystania
prac we wszystkich możliwych publikacjach oraz stronach internetowych.

………………………………………………………
data i podpis osoby odpowiedzialnej za złożenie pracy

