
Regulamin Gminnego Konkursu na  

Palmę Wielkanocną 
 

I. ORGANIZATORZY: 

Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach 

 

II. CEL KONKURSU 

 Popularyzacja oraz kultywowanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych związanych z 

Niedzielą Palmową oraz Wielkanocą; 

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

 Rozbudzanie inwencji twórczej; 

 Przekaz wartości i tradycji ludowej; 

 Integracja społeczności lokalnej; 

 Promocja dorobku kulturowego. 

 

III. ZASADY UCZESTNICTWA 

Konkurs ma charakter otwarty. Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonać 

tradycyjne palmy wielkanocne 

1. W konkursie mogą brać udział uczniowie wszystkich typów szkół i placówek kulturalno-

oświatowych (biblioteki, świetlice, stowarzyszenia) oraz osoby indywidualne z gminy 

Brusy.                     

2. Każdy z autorów może nadesłać tylko jedną własnoręcznie wykonaną palmę, limit prac 

wykonanych  pod kierunkiem  jednego nauczyciela: do 5 

3. Polecana technika wykonania: 

 - materiały naturalne: bukszpan, bazie, suche kwiaty, wydmuszki itp. 

 - materiały sztuczne: krepa, bibuła, wstążki, sztuczne kwiaty itp. 

4. Palma musi wynosić minimum 50 cm. 

5. Prace powinny być oznaczone twardą metryczką  mocno przytwierdzoną do palmy, 

zawierającą następujące informacje: 

 Imię i nazwisko twórcy palmy; 

 Nazwę placówki, numer telefonu, e-mail, klasa; 

 Imię i nazwisko opiekuna plastycznego; 

 Dla wykonawców indywidualnych: imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania, 

telefon, adres e-mail. 

6. Prosi się również opiekunów o dołączenie do zestawu prac kart zgłoszenia z wykazem 

autorów prac, wieku, dokładnym adresem placówki, nr tel, fax, e -mail, pieczęcią  

i podpisem nauczyciela w pełnym brzmieniu.  

 

PRACE NALEŻY NADSYŁAĆ NA ADRES: 

Centrum Kultury i Biblioteki  

 im. Jana Karnowskiego w Brusach 

 ul. Dworcowa 18, 89-632 Brusy 

W TERMINIE DO DNIA  7 kwietnia 2014 r.   

Wszystkich informacji dotyczących konkursu udzielamy pod numerem telefonu: 

 Centrum Kultury i Biblioteki  

im. Jana Karnowskiego w Brusach 

tel. 52 396 - 93 – 35   

e-mail: ckbbrusy@wp.pl,  

www. ckibbrusy.pl 



IV. OCENA PRAC 

 Oceny prac dokona powołana przez organizatorów komisja konkursowa; 

 Prace będą oceniane w następujących kategoriach wiekowych: 

o I kategoria: szkoła podstawowa kl. I-III; 

o II kategoria: szkoła podstawowa kl. IV-VI; 

o III kategoria: młodzież gimnazjalna i ponadgimnazjalna; 

o IV kategoria: dorośli; 

 Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną wyeksponowane w Centrum Kultury  

i Biblioteki w Brusach; 

 Organizator zastrzega sobie prawo zatrzymania wszystkich prac.  

 

 

V. NAGRODY 

1. Organizatorzy konkursu przewidują dla autorów nagrodzonych i wyróżnionych prac   

    nagrody rzeczowe i dyplomy pamiątkowe.   

2. Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi w dniu 15 kwietnia w Centrum Kultury  

i     

    Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach. Nadesłanie prac na konkurs jest  

    równoważne z wyrażeniem zgody na wystawienie prac z podaniem danych osobowych  

    twórców oraz nazw placówek uczestniczących w konkursie na stronie internetowej  

    instytucji. 

3.  Uwaga. Nie odebrane nagrody rzeczowe w dniu oficjalnego podsumowania konkursu 

     nie będą wysyłane pocztą. Nagrody należy odebrać osobiście w ciągu miesiąca. Jeśli    

     nie zostaną odebrane, przechodzą na poczet kolejnego konkursu. 

4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.ckibbrusy.pl  

 

 

VI. UWAGI KOŃCOWE. 

 

1. Koszt przesyłki pokrywa uczestnik. 

2. Prace nie będą zwracane, mogą być przez organizatorów popularyzowane w katalogach  

i eksponowane na innych wystawach. 

3. O przyznanych nagrodach i wyróżnieniach organizator powiadomi odrębnym pismem lub 

telefonicznie. 

4. Koszt przyjazdu po odbiór nagród i wyróżnień pokrywa uczestnik. 

5. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie 

danych osobowych przez Organizatora Konkursu w celach wynikających z regulaminu tego 

Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, 

(Dz. U. z 1997r., poz.883 z późniejszymi zmianami). Organizator ma prawo do 

wykorzystania prac we wszystkich możliwych publikacjach oraz na stronach internetowych. 

6. Nadesłanie prac na konkurs jest także równoznaczne z wyrażeniem zgody na powielanie 

danych osobowych jej autora przez organizatorów konkursu     

 

 

 

        

Zapraszamy do udziału w konkursie 

http://www.ckibbrusy.pl/

