
 

 

REGULAMIN KONKURSU NA 

 TRADYCYJNĄ PALMĘ WIELKANOCNĄ 

 

 
1. Organizator konkursu: 

Organizatorem konkursu jest Przewodniczący Rady Miejskiej w Modliborzycach oraz 

Burmistrz Modliborzyc. 

  
2. Celem konkursu jest: 

 Popularyzowanie oraz kultywowanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych, 

 Pogłębienie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palmy w obrzędowości ludowej, 

 Stworzenie okazji do zaprezentowanie przez dzieci, młodzież oraz dorosłych z  terenu 

gminy Modliborzyce własnych pomysłów i technik wykonania palm wielkanocnych 

oraz form jej zdobienia, 

 Rozbudzanie inwencji twórczej dzieci i młodzieży, 

 Przekaz wartości i tradycji w rodzinie,  

 Integracja społeczności lokalnej. 

 
3. Zadanie konkursowe  
Konkurs ma charakter otwarty. Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonać tradycyjne 

palmy wielkanocne.  

Palmy oceniane będą w kategoriach: 

 najpiękniejsza palma tradycyjna (wykonana indywidualnie), 

 najpiękniejsza palma tradycyjna (wykonana grupowo). 

 
4. Technika wykonania: materiały naturalne (bukszpan, bazie, suche kwiaty), krepa, 

wstążka, wydmuszki, bibuła itd. 

 
5. Uczestnicy konkursu: 

Uczestnikiem konkursu może zostać każdy mieszkaniec Gminy Modliborzyce: dzieci, 

młodzież oraz dorośli, szkoły, przedszkola, koła gospodyń wiejskich, kluby Seniora, 

organizacje pozarządowe, rodziny którzy mają pomysł na stworzenie oryginalnej  

i niepowtarzalnej palmy wielkanocnej.  

 
6. Warunki udziału: 

 Wykonanie tradycyjnej palmy wielkanocnej, 

 Palma tradycyjna nie może przekroczyć wysokości dwóch metrów, 

 Palma tradycyjna musi być wykonana wyłącznie z tworzyw naturalnych oraz 

tradycyjnych form zdobniczych, 

  Dostarczenie palmy wraz z kartą zgłoszeniową (zał. 1 do regulaminu) do  

Biblioteki u Kazimierza w Modliborzycach, do dnia 28 marca 2023 r. do 

godz.16:00, 

 

 



 

 

 

 Prace powinny być oznaczone metryczką przytwierdzoną do palmy, zawierającą 

informacje, tj.: 

 Imię i nazwisko uczestnika, adres, telefon (praca indywidualna), 

 Pełna nazwa zespołu, koła, nazwa placówki, adres, klasa, telefon kontaktowy 

(praca zespołowa). 

 
7. Rozstrzygnięcie konkursu: 

 Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi w Niedzielę Palmową – 2 kwietnia 

2023 r. (po mszy św. o godz. 12.00), 

 Zbiórka uczestników konkursu i mieszkańców na rynku  w Modliborzycach o godz. 

11.30,  następnie przejście w procesji palmowej do kościoła. 

 
8. Ocena prac: 

 Do konkursu nie zostaną dopuszczone prace zawierające elementy niezgodne  

z regulaminem, a w szczególności: 

 gotowe palmy wielkanocne, 

 wykonane ze sztucznych gotowych materiałów i elementów ozdobnych, np.  

sztucznymi kwiatami, sztucznymi wstążkami, sztucznymi baziami i gałązkami, 

gotowymi ozdobami – baranek, zając, kurczak itp., 

 Oceny prac dokona komisja powołana przez Organizatora,  

 Prace, które otrzymają najwięcej głosów zostaną nagrodzone (I, II, III miejsce,  

wyróżnienia).  

 
9. Kryteria oceny prac. 
Oceniając prace jury będzie brało pod uwagę: 

 zgodność z regulaminem konkursu, 

 pomysłowość i inwencję twórczą dzieci, młodzieży i uczestników konkursu, 

 dobór odpowiednich materiałów i elementów zdobniczych, 

 wielkość i bogactwo użytych materiałów, 

 estetykę wykonania pracy. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 1  

do Regulaminu Gminnego Konkursu  

na Tradycyjną Palmę Wielkanocną 2023 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA GO KONKURUS  

„TRADYCYJNA PALMA WIELKANOCNA”  

 

1. Imię i Nazwisko/nazwa szkoły + klasa/przedszkola/koła/grupy/itp.  

……………………………………………………………………..…..…………………. 

…………………………………………………………………………………………..... 

 

2. Telefon kontaktowy/w przypadku grup imię i nazwisko osoby do kontaktu:  

……………………………………………………………………………………… 

3. Adres:  

………………………………………………………………..…….………………… 

…………………………………………………………………………………………. 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Zapoznałem (-am) się i akceptuję postanowienia REGULAMINU 

KONKURSU GMINNEGO NA TRADYCYJNĄ PALMĘ WIELKANOCNĄ: 

 

 

.….................................................  
                                                                                                                                                                                           (czytelny podpis/czytelny podpis opiekuna) 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Urząd Miejski  

w Modliborzycach, ul. Piłsudskiego 63, 23-310 Modliborzyce, w celu uczestnictwa  

w Konkursie. Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku na potrzeby organizacji 

konkursu, dokumentacji fotograficznej, pozostającej do dyspozycji organizatora w celu 

promocji wydarzenia. 

 

 

………………………………. 
                                                                                                           (data, czytelny podpis) 

 

 
 

 

 


