
Operacja  współfinansowana ze środków UE w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” - objętego PROW na lata 
2007-2013

Regulamin Konkursu na palmę wielkanocną

Konkurs skierowany jest do mieszkańców obszaru LGD.

Celem konkursu jest propagowanie tradycji i folkloru związanego ze Świętami Wielkanocnymi, 
pogłębienie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palmy w obrzędowości ludowej. Konkurs 
stwarza okazję do indywidualnej działalności artystycznej oraz wymiany wiedzy na temat 
zanikającego zwyczaju własnoręcznego robienia palm.
Konkurs organizowany jest w ramach operacji pt. „Prezentacja stołu wielkanocnego - potraw, 
plastyki obrzędowej oraz tradycji związanych z Wielkanocą - impreza kulturalna połączona z 
warsztatami dla mieszkańców obszaru LGD” realizowanej w ramach PROW  nalata 2007-2013, 
oso 4 „Leader”, działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu małych projek-
tów. 

Regulamin konkursu:
1. W konkursie mogą uczestniczyć mieszkańcy obszaru LGD (gminy Oświęcim, Kęty, Brzeszcze, 

Chełmek).
2. Na konkurs można dostarczyć jedną własnoręcznie wykonaną palmę.
3. Warunkiem udziału jest wykonanie palmy wielkanocnej, użycie naturalnych tworzyw i 

tradycyjnych form zdobniczych.
4. Głównym kryterium oceny prac będą walory artystyczne i estetyczne.
5. Prace uszkodzone nie będą brane pod uwagę.
6. Oceny pracy dokona jury w dwóch kategoriach: dzieci i młodzież oraz dorośli.
7. Dla zwycięzców konkursu organizatorzy przygotowali nagrody.
8. Jury może przyznać dodatkowe wyróżnienia w zależności od ilości i poziomu artystycznego 

prac.
9. Prace  należy dostarczyć do dnia 24 marca 2013 (niedziela) do godz. 14  45   do Szkoły   

Podstawowej w Babicach ul. Różana 23.
10. Prace powinny być oznaczone tabliczką(karta zgłoszenia) przytwierdzoną do palmy zawierającą 

następujące informacje: imię i nazwisko wykonującego pracę, adres, miejscowość, w przypadku 
dzieci wiek autora, imię i nazwisko opiekuna.

11. Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi w Niedzielę Palmową 24 marca 
2013 r. o godz. 15.00 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Babicach podczas imprezy 
„Spotkanie z Tradycją Świąteczną – Wielkanoc 2013”.

12. W sprawach organizacyjnych proszę kontaktować się z organizatorem konkursu: Ośrodek 
Kultury Sportu i Rekreacji Gminy Oświęcim Brzezinka ul. Sportowa 9, Tel. 33 843 10 75
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