
Konkurs na Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną jest przeprowadzany w dwóch kategoriach:

Praca konkursowa może być wykonana dowolną techniką plastyczną: liczy się pomysł i inwencja twórcza.
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych oraz uczniów, którzy są czytelnikami bibliotek
gminy Zgierz.
Uczestnik winien dostarczyć  wyłącznie jedną pracę nie wystawianą we wcześniejszych konkursach.
Praca musi posiadać tylko jednego autora.
Pracę należy opatrzyć przymocowaną w widocznym miejscu karteczką z metryczką zawierającą: 

imię i nazwisko autora;
klasę i nazwę szkoły, do której uczęszcza autor;
oświadczenie autora, że zgadza się z treścią niniejszego regulaminu;
oświadczenie autora, że wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora 
swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby konkursu.

  1 kategoria -  klasy I-III szkoły podstawowej,
  2 kategoria - klasy IV –VIII szkoły podstawowej.

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

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 "NAJPIĘKNIEJSZA PALMA
WIELKANOCNA"

Warunki uczestnictwa 

Cel konkursu
Kultywowanie tradycji Świąt Wielkanocnych poprzez rękodzieło ludowe i artystyczne.
Pogłębianie wiedzy przez dzieci i młodzież w zakresie symboliki i znaczenia palmy wielkanocnej.
Rozwijanie kreatywności.
Pobudzanie estetycznej wrażliwości wśród uczestników konkursu.
Promowanie dorobku kulturowego wsi.

Przedmiotem konkursu jest własnoręczne wykonanie najpiękniejszej palmy wielkanocnej. Wykorzystując
naturalne materiały np. żarnowiec, bukszpan, bazie itp. oraz tradycyjne formy zdobnicze np. bibuła, krepa,
wstążki, wydmuszki itp. Do konkursu nie zostaną dopuszczone prace zawierające elementy niezgodne
z Regulaminem, a w szczególności gotowe palmy wielkanocne, wykonane ze sztucznych materiałów i elementów
ozdobnych z seryjnej produkcji.

Przedmiot konkursu



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

  Wyniki  konkursu zostaną podane do wiadomości w terminie do 26 marca 2021 r.
  Informacje o wynikach konkursu zostaną umieszczona na stronie internetowej  (www.dzierzazna.pl) oraz
na profilu Facebook GCKSTiR (www.facebook.com/gckdzierzazna).

1.
2.

  Udział w konkursie jest jednoznaczny z zaakceptowaniem powyższego regulaminu. 
  Sprawy nieobjęte Regulaminem rozstrzyga Organizator konkursu.

1.
2.

Nagrody

Nagrodzone zostaną trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii. Organizator zastrzega sobie prawo do innego
podziału nagród. Decyzje jury są ostateczne i niepodważalne.

REGULAMIN KONKURSU "NAJPIĘKNIEJSZA PALMA
WIELKANOCNA" - C.D.

Wyniki konkursu

Postanowienia końcowe

estetykę i technikę wykonania pracy;
własnoręczność wykonania pracy;
ogólne wrażenie artystyczne oraz pomysł; 
różnorodność i dobór materiałów;
zgodność wykonania pracy z Regulaminem konkursu;

Oceny prac oraz wyłonienie laureatów dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora. Do zadań
Komisji należeć będzie podjęcie ostatecznej decyzji i wybór najpiękniejszej Palmy Wielkanocnej oraz ogłoszenie
wyników konkursu. Jury w ocenie będzie brało pod uwagę: 

Kryteria i ocena prac

Prace konkursowe należy składać do 23 marca 2021 r. do godz. 15.00 w siedzibie Organizatora: Gminne Centrum
Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji, Dzierżązna 4, 95-001 Biała.

Termin składania prac

Warunki uczestnictwa c.d.

Ponadto należy dołączyć:
prawidłowo wypełnioną kartę zgłoszenia  wg wzoru załączonego do regulaminu,
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych  na
potrzeby konkursu oraz udostępnienie prac i danych  osobowych (w tym wizerunku) do celów medialnych.

Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zniszczenie lub kradzież pracy.


