
KONKURSU NA NAJDŁUŻSZĄ 

WIELKANOCNĄ

PALMĘ 

W RAMACH 
JARMARKU WIELKANOCNEGO

2018

REGULAMIN



1. Konkurs jest organizowany przez Dom Kultury w Kętach
2. Cele Konkursu: 
- popularyzowanie i kultywowanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych związanych z Niedzielą Palmową oraz       
Wielkanocą, 
- popularyzacja sztuki i rękodzieła w twórczości dzieci, młodzieży i osób dorosłych, 
- pogłębienie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palmy wielkanocnej w obrzędowości ludowej, 
- integracja społeczności lokalnej, 
- promocja dorobku kulturowego miasta.
 
3. Konkurs ma charakter rodzinny - uczestnikami Konkursu mogą być: 
1) duety: rodzic i dziecko
2) całe rodziny 
zamieszkałe na terenie gminy Kęty. 

4. Zasady uczestnictwa w Konkursie: 
1) warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wykonanie tradycyjnej plamy wielkanocnej w technice: 
- materiały naturalne (żarnowiec, bukszpan, bazie, suche kwiaty, wstążki, bibuła itp.) 
Uwaga: fabrycznie wyprodukowane, gotowe palmy oraz palmy zawierające większość sztucznych elementów 
nie będą brane pod uwagę, przy ocenie w ramach Konkursu; 
- wysokość palmy musi wynosić minimum 100 cm. 
2) palma powinna być wykonana samodzielnie – przez parę rodzic-dziecko lub w ramach pracy zespołowej całej 
rodziny;
3) każda palma zgłoszona do Konkursu musi być oznaczona trwałą „wizytówką”, mocno przytwierdzoną 
do palmy, zawierającą następujące informacje: imię i nazwisko twórców lub reprezentanta grupy twórców, 
miejsce zamieszkania.
4) prace nie spełniające wymogów niniejszego regulaminu, nie będą brane pod uwagę, przy ocenie w ramach 
Konkursu. 
5) Termin i miejsce składania prac oraz rozstrzygnięcie konkursu podczas:
	 	                    JARMARKU WIELKANOCNEGO – 25.03.2018/start godz. 13.00

                     (Niedziela Palmowa) na Rynku w Kętach
6. Kryteria oceny prac konkursowych:
- długość
- ogólne wrażenie artystyczne 

7. Autorzy najdłuższych prac otrzymają upominki. 

8. Dane osobowe uczestników Konkursu pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu i nie będą udostępnione 
osobom trzecim. 

9. Przekazanie pracy na Konkurs oznacza akceptację niniejszego Regulaminu Konkursu przez uczestników i ich 
rodziców/opiekunów prawnych oraz zgodę na umieszczenie informacji o uczestnikach i zwycięzcach Konkursu 
wraz ze zdjęciami prac konkursowych na stronie internetowej Organizatora oraz w miesięczniku lokalnym 
„Kęczanin”. 

13. Przekazanie pracy na Konkurs oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych autora/autorów prac i 
ich przedstawicieli ustawowych - zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 
sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 133 poz. 883 ze zm.). 
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