
 

 
ORGANIZATOR 
 

Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji 

Dzierżązna nr 4, 95-001 Biała 

Tel. 663 919 045 

www.dzierzazna.pl 

e-mail: biblioteka_dzierzazna@dzierzazna.pl 

 

CELE 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 i pobudzanie estetycznej wrażliwości wśród uczestników 
konkursu. 
 

PRZEDMIOT KONKURSU 

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. 
Uwaga: fabrycznie wyprodukowane, gotowe palmy jak również elementy ozdób  
z seryjnej produkcji nie będą brane pod uwagę, przy ocenie prac w konkursie. 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA 

 Konkurs adresowany jest dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Zgierz. 

 Palma Wielkanocna może być wykonana dowolną techniką plastyczną: liczy się pomysł 
i inwencja twórcza. 

 Uczestnik może dostarczyć JEDNĄ wykonaną samodzielnie, dotąd nie biorącą udziału  
w żadnym innym konkursie pracę. 
 

TERMIN SKŁADANIA PRAC 

 

Prace należy dostarczyć osobiście w dniu 2 kwietnia 2023 roku podczas imprezy 
plenerowej  „Tradycje i zabawy Wielkanocne” w Gminnym Centrum Kultury, Sportu, 
Turystyki i Rekreacji Dzierżązna 4, która rozpocznie się o godzinie 15:30. 
 
 

http://www.dzierzazna.pl/


 

KRYTERIA I OCENA PRAC 

 

 Oceny prac dokona komisja konkursowa powołana przez Organizatora, której zadaniem 
będzie podjęcie ostatecznej decyzji  dotyczącej wyboru najpiękniejszej palmy 
wielkanocnej. 

 Decyzje jury są  niepodważalne i nie przysługuje od nich odwołanie.  

 Przy ocenie prac będą brane pod uwagę przede wszystkim następujące kryteria: 
* zgodność pracy z regulaminem, 
* pomysłowość i inwencja twórcza, 
*  dobór odpowiednich materiałów i elementów zdobniczych, 
* estetyka wykonania pracy. 

 Nagrody otrzymują autorzy trzech najlepszych prac. 

 Organizator zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród. 

 Złożenie pracy do konkursu oznacza akceptację warunków niniejszego regulaminu. 
 

ROZSTRZYGNIECIE KONKURSU 

 

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 2 kwietnia 2023 roku podczas imprezy 
plenerowej  „Tradycje i zabawy Wielkanocne” w Gminnym Centrum Kultury, Sportu, 
Turystyki i Rekreacji Dzierżązna 4, która rozpocznie się o godzinie 15:30 na którą 
serdecznie zapraszamy.  
Informacje o wynikach konkursu zostaną umieszczone na stronie  internetowej 
www.dzierzazna.pl    oraz  na profilu fb GCKSTiR.  
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

 Udział w konkursie jest jednoznaczny z zaakceptowaniem powyższego regulaminu. 

 Sprawy nieobjęte Regulaminem rozstrzyga Organizator konkursu.  

 Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunku właściciela oraz zdjęcia 
pracy konkursowej. 

 

http://www.dzierzazna.pl/

