POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Uczestnik Konkursu zezwala na wykorzystanie i przetwarzanie w bazie
danych konkursu informacji osobowych zawartych na metryczce każdej
z prac.
2. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie przez Organizatora materiałów
dostarczonych do konkursu do działań informacyjno-promocyjnych.
3. Po rozstrzygnięciu Konkursu wykonawcy zabierają wykonane przez siebie
palmy i zgodnie z polską tradycją mogą uczestniczyć z nimi w procesji
upamiętniającej wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy podczas liturgii Niedzieli
Palmowej.
4. Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.
5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w Regulaminie, jeżeli nastąpi
taka konieczność i prawo ostatecznej jego interpretacji.

Szczegółowych informacji nt. Konkursu udziela:
Danuta Pydyńska tel. 63 220 47 93,
kom. 603 683 308,
e-mail: pydynska@gmail.com
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KONKURS NA

Najpiękniejszą

Palmę Wielkanocną
REGULAMIN

Wszystkie zgłoszone na Konkurs palmy muszą być opatrzone metryczką.

PATRONAT:

W przypadku pierwszej kategorii metryczka powinna zawierać imię i nazwisko, wiek uczestnika oraz miejscowość, z której uczestnik pochodzi, a w przypadku drugiej kategorii: imiona i nazwiska wykonawców oraz miejscowość,
którą dany zespół reprezentuje.

Wójt Gminy Krzymów

ORGANIZATOR:
Gminny Ośrodek Kultury w Brzeźnie

CELE:
- Celem Konkursu jest pielęgnowanie tradycji związanych ze świętami wielkanocnymi, pogłębienie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palm w obrzędowości ludowej.
- Konkurs ma charakter międzypokoleniowy i adresowany jest do dzieci i młodzieży szkolnej, dorosłych, osób indywidualnych, grup i rodzin.
- Realizacja Konkursu ma na celu integrację społeczności lokalnej poprzez działania artystyczne oraz wymianę doświadczeń i wiedzy na temat zanikającego
zwyczaju własnoręcznego wykonywania palm.

TERMIN I MIEJSCE:

Osoby zainteresowane Konkursem mogą wziąć udział w nieodpłatnych
warsztatach etnograﬁcznych, podczas których nauczą się własnoręcznie
wykonywać palmy wielkanocne. Warsztaty odbędą się 23 marca 2019 r. o godz.
10.00, a poprowadzą je twórczynie ludowe z Kłodawy - Jadwiga Tyksińska
i Katarzyna Szołajska.

TECHNIKA:
Prace konkursowe muszą być wykonane z materiałów naturalnych i tradycyjnie wykorzystywanych do wykonywania palm, np.: żarnowiec, bukszpan, bazie, suche kwiaty, wydmuszki, wstążki, bibuła itp.
Prace zawierające ozdoby plastikowe bądź zakupione (gotowe), nie będą
oceniane.

OCENA I NAGRODY:

13 kwietnia 2019 r.
Gminny Ośrodek Kultury w Brzeźnie.

Palmy oceniane będą przez Komisję Artystyczną powołaną przez Organizatora,
według następujących kryteriów:

WARUNKI UCZESTNISTWA:
Uczestnicy Konkursu mają za zadanie wykonać własnoręcznie tradycyjną palmę wielkanocną. Prace wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia należy dostarczyć
w terminie 8-11 kwietnia 2019 r. do Gminnego Ośrodka Kultury w Brzeźnie (ul.
Główna 70a).
Wprowadza się dwie kategorie Konkursu:
1. NAJPIĘKNIEJSZA PALMA WIELKANOCNA
dla osób indywidualnych, gdzie obowiązywać będą kategorie wiekowe:
- do 9 lat
- 10-15 lat
- powyżej 15 lat (także dorośli)

- technika wykonania,
- pomysłowość,
- oryginalność,
- estetyka wykonania,
- wysokość (w przypadku II kategorii).
Ogłoszenie werdyktu, wręczenie dyplomów i nagród nastąpi podczas
I GMINNYCH INSPIRACJI WIELKANOCNYCH w Gminnym Ośrodku Kultury
w Brzeźnie, 13 kwietnia 2019 r.

Jedna palma może być wykonana tylko przez jedną osobę. Praca nie może przekraczać wysokości 1,5 m.
2. NAJWYŻSZA PALMA WIELKANOCNA
dla zespołów/grup, rodzin
- kategoria open
Palmę może wykonać rodzina lub grupa/zespół składająca się z dowolnej liczby
osób. Warunkiem formalnym jest zaprezentowanie palmy w pozycji pionowej.
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