
Konkurs na Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną 

Organizatorem konkursu na prezentację  palmy wielkanocnej jest Szkoła Podstawowa nr 8 im. w 

Mielcu. 

1. Celem konkursu jest: 

* popularyzowanie oraz kultywowanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych związanych z 

Niedzielą Palmową oraz Wielkanocą; 

* pogłębienie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palmy w obrzędowości ludowej; 

* stworzenie okazji do zaprezentowania przez dzieci i własnych pomysłów i technik 

wykonania palm wielkanocnych oraz form jej zdobienia; 

* rozbudzanie inwencji twórczej dzieci i młodzieży; 

* przekaz wartości i tradycji w rodzinie. 

2. Zasady konkursu: 

Uczestnicy mają za zadanie wykonać tradycyjne palmy wielkanocne. Konkurs stwarza okazję 

do międzypokoleniowej działalności artystycznej oraz wymiany wiedzy na temat zanikającego 

zwyczaju własnoręcznego robienia palm, stąd też praca konkursowa może być wykonana 

wspólnie z rodzicami, dziadkami lub rodzeństwem.  

3. Warunki udziału: 

* na konkurs należy dostarczyć jedną własnoręcznie wykonaną palmę wielkanocną (nie 

wyższą niż 1metr, ale nie mniejszą niż 50 cm); 

*  palma może być wykonana z żywych lub suszonych roślin i materiałów papierniczych; 

*  prace powinny twórczo nawiązywać do tradycyjnej palmy wielkanocnej; 

*  do pracy powinna być przymocowana karteczka z następującymi informacjami: imię i 

nazwisko uczestnika oraz klasa. 

4. Kryteria oceny prac: 

Oceny prac konkursowych dokona powołane przez Organizatorów konkursu jury. W skład 

jury wejdą 3 osoby ze strony Organizatorów.  

Oceniając prace, Komisja Konkursowa będzie brała pod uwagę: 

* zgodność z regulaminem konkursu; 

* pomysłowość i inwencję twórczą uczestników konkursu; 

* dobór odpowiednich materiałów i elementów zdobniczych; 

* wielkość i bogactwo użytych materiałów; 

* samodzielność i estetykę wykonania pracy. 

Przystąpienie do konkursu oznacza wyrażenie zgody przez uczestnika konkursu na 

przetwarzanie jego danych osobowych, a także zgodę na publikację swojego wizerunku w 

związku z udziałem w konkursie. Udział w konkursie jest jednoznaczny z przyjęciem 

Regulaminu. Przyniesione palmy przechodzą na własność Organizatorów. 

5. Ocena prac: 

* Do konkursu nie zostaną dopuszczone prace zawierające elementy niezgodne z 

regulaminem, a w szczególności: gotowe palmy wielkanocne i wykonane ze sztucznych 

gotowych materiałów i elementów ozdobnych. 

* Oceny prac dokona Komisja w dniu 12.04.2022 r., a wyniki zostaną ogłoszone 

dnia 13. 04. 2022 r. 

6. Zasady nagradzania: 

Komisja Konkursowa przyzna I, II i III miejsce. W dniu 13.04 zostaną podane wyniki konkursu 

oraz wręczenie nagród. Decyzje komisji są ostateczne i nieodwołalne. 

7. Miejsce i termin składanie prac: Prace składamy do dnia 11.04.2022 r. do organizatorów 

konkursu: p. Faustyny Piechoty i do p. Justyny Gąbki-Pachlińskiej. 


