XI GMINNY KONKURS PALM WIELKANOCNYCH
Biecz, 14.04.2019 r.
Regulamin
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki udziału w XI Gminnym Konkursie Palm
Wielkanocnych, zwanym w dalszej części Regulaminu „Konkursem”.
2. Organizatorem XI Gminnego Konkursu Palm Wielkanocnych jest Burmistrz Biecza oraz
Bieckie Centrum Kultury.
II. CELE KONKURSU
Celem XI Gminnego Konkursu Palm Wielkanocnych jest:
▪ popularyzowanie i kultywowanie tradycji wykonywania palm wielkanocnych oryginalnie
zdobionych miejscowym zwyczajem, a także wyłonienie najładniejszej palmy,
▪ rozbudzanie inwencji twórczej,
▪ ocalenie od zapomnienia typowych form twórczości ludowej.
III. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Uczestnikami konkursu mogą być mieszkańcy Gminy Biecz.
2. Palmy konkursowe mogą być wykonane przez grupy (np. KGW, OSP, stowarzyszenia,
szkoły, przedszkola, itp.) oraz przez indywidualne osoby.
IV. KATEGORIE WIEKOWE
Konkurs przeprowadzony zostanie w następujących kategoriach:
a) prace indywidualne:
▪ przedszkole oraz uczniowie klas 1-3 szkoły podstawowej
▪ uczniowie klas 4 - 8 szkoły podstawowej oraz gimnazjum
▪ młodzież licealna oraz dorośli
b) prace grupowe
▪ przedszkole oraz uczniowie klas 1-3 szkoły podstawowej
▪ uczniowie klas 4 -8 szkoły podstawowej oraz gimnazjum
▪ młodzież licealna oraz dorośli
V. KRYTERIA OCENY
1. Palmy konkursowe oceni Komisja Konkursowa powołana przez organizatorów. Wszelkie
sprawy sporne rozstrzyga Komisja Konkursowa.
2. Komisja konkursowa podczas oceny prac będzie brała pod uwagę następujące kryteria:
▪
zgodność z tradycją (Do konkursu mogą być zgłaszane palmy wykonane wg wzoru
palmy tradycyjnej, z naturalnych surowców. Jako elementy zdobnicze zalecane są trawy
i kwiaty naturalne lub barwione suche, kwiaty zrobione z bibuły, wstążki z bibuły. Sztuczne
elementy np. kwiaty są niedopuszczalne. Nie należy również zgłaszać do konkursu palm nie
wykonanych własnoręcznie)

▪
▪

estetyka wykonania
umiejętność dokładnego ustnego opisu wykonania (najlepiej przy użyciu nazw
gwarowych).

▪

strój ludowy (nie jest konieczny, ale stanowi dodatkowy walor)
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3. Laureaci trzech pierwszych miejsc w każdej kategorii otrzymają nagrody, a pozostałym
uczestnikom zostaną wręczone dyplomy.
4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do innego podziału nagród, w tym do nieprzyznawania
nagród w danej kategorii lub przyznania nagród/wyróżnień dodatkowych
VI. ZGŁOSZENIA
1. Palmy konkursowe należy zgłosić osobiście, e-mailowo lub telefonicznie w Bieckim
Centrum Kultury do dnia 03 kwietnia 2019 r. (adres podany poniżej), a następnie przynieść
na biecki rynek w dniu 14 kwietnia 2019 r. (Niedziela Palmowa) o godz. 12.30.
2. Uczestnicy konkursu przyjeżdżają na własny koszt .
3. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem przez uczestników zgody na
przetwarzanie danych osobowych oraz na prezentację wizerunku wyłącznie do celów
konkursu.
4. Zgłoszenie udziału w konkursie oznacza również pełną i nieodwołalną akceptację warunków
niniejszego regulaminu.
5. W konkursie biorą udział wyłącznie palmy zgłoszone do 03.04.2019. Palmy przyniesione na
rynek w dniu konkursu, a nie zgłoszone wcześniej, nie będą brane pod uwagę.
VII. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany w regulaminie, jeżeli nastąpi taka konieczność
oraz prawo ostatecznej interpretacji powyższego regulaminu.
2. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne

Informacji udziela:
Bieckie Centrum Kultury
ul. Rynek 18
38-340 Biecz
tel.: 13/44 71 034
e-mail: ok@biecz.pl
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