
Szczegółowe informacje można uzyskać w GCKSTiR w Dzierżąznej 
pod numerem telefonu: 42 717 84 66 oraz pod adresem mailowym dzierzazna@dzierzązna.pl.

Konkurs adresowany jest do Kół Gospodyń Wiejskich funkcjonujących na terenie gminy Zgierz.  
Każde Koło Gospodyń Wiejskich biorące udział w  konkursie może złożyć tylko jedną, własnoręcznie
wykonaną palmę wielkanocną. 
Do każdej palmy należy przymocować w widocznym miejscu karteczkę z metryczką opisaną:

nazwą/miejscowością z której pochodzi KGW,
imieniem i nazwiskiem przewodniczącej KGW.

Ponadto należy załączyć:
prawidłowo wypełnioną kartę zgłoszenia wg wzoru załączonego do regulaminu,
oświadczenie członkiń KGW o wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych
(imię i nazwisko) na potrzeby konkursu oraz udostępnienie prac i danych osobowych (w tym wizerunku)
do celów promocyjnych. 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub kradzież pracy.

Prace konkursowe należy składać do 24 marca 2021 do godziny 18.00 w siedzibie Organizatora - Gminnego
Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dzierżąznej.

Organizator

Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dzierżąznej
Dzierżązna 4, 95-001 Biała
tel. 42 717 84 66
www.dzierzazna.pl
e-mail:dzierzazna@dzierzazna.pl

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA KÓŁ GOSPODYŃ
WIEJSKICH NA "NAJPIĘKNIEJSZĄ PALMĘ WIELKANOCNĄ"

Warunki uczestnictwa 

Termin składania prac

Cel konkursu
Kultywowanie tradycji i zwyczajów Świąt Wielkanocnych poprzez rękodzieło ludowe i artystyczne.
Promocja działalności i funkcjonowania  lokalnych Kół Gospodyń Wiejskich.
Integracja społeczności lokalnej.
Inspirowanie do rozwijania twórczości.

Przedmiotem konkursu jest własnoręczne wykonanie tradycyjnej palmy wielkanocnej  z naturalnych surowców
takich jak: żarnowiec, bukszpan, ostrokrzew, jałowiec, tuja, cis, bazie, gałązki leszczyny, gałązki wierzby, świerk,
sosna. Jako elementy zdobnicze mogą być wykorzystane  trawy i kwiaty naturalne lub suche, kwiaty zrobione 
z bibuły, wstążki z bibuły, wydmuszki. Do dekoracji należy użyć takich surowców jak: drewno, słoma, krepa,
bibuła, papier, pióra itp. Palma musi mierzyć minimum 150 cm wysokości.

Przedmiot konkursu
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Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 25 marca 2021.
 Informacje o wynikach konkursu  zostaną umieszczona na stronie internetowej  (www.dzierzazna.pl) oraz
na profilu Facebook GCKSTiR (www.facebook.com/gckdzierzazna).
 Palmy zostaną przekazane w piątek 26 marca do kościołów wskazanych przez autorów prac i udostępnione
publiczności.
 Nagrody i dyplomy zostaną wręczone zwycięskim zespołom na najbliższej sesji Rady Gminy Zgierz po
ogłoszeniu wyników.
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Udział w konkursie jest jednoznaczny z zaakceptowaniem powyższego regulaminu. 
Sprawy nieobjęte Regulaminem rozstrzyga Organizator konkursu.

1.
2.

Nagrody

1 miejsca
2 miejsca
3 miejsca

Organizatorzy przewidują 3 nagrody rzeczowe oraz dyplomy za zajęcie:

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do innego podziału nagród.

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA KÓŁ GOSPODYŃ
WIEJSKICH NA "NAJPIĘKNIEJSZĄ PALMĘ WIELKANOCNĄ", C.D.

Rozstrzygnięcie konkursu

Postanowienia końcowe

zgodność pracy z regulaminem konkursu,
pomysłowość i inwencja twórcza,
dobór odpowiednich materiałów i elementów zdobniczych,
wielkość i bogactwo użytych materiałów,
estetyka wykonania pracy.

Oceny prac dokona komisja konkursowa powołana przez Organizatora Decyzje jury są  niepodważalne i nie
przysługuje od nich odwołanie. Przy ocenie prac będą brane pod uwagę przede wszystkim następujące kryteria:

Kryteria i ocena prac


