
KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZĄ PALMĘ WIELKANOCNĄ 

 

 Gminny Ośrodek Kultury w Samborcu i Gminna Biblioteka Publiczna ogłaszają 

konkurs na najpiękniejszą palmę wielkanocną, którego celem jest popularyzacja tradycji  

i zwyczajów wielkanocnych związanych z Niedzielą Palmową i Wielkanocą oraz rozwijanie 

inwencji twórczej dzieci i młodzieży szkolnej, osób indywidualnych, twórców 

nieprofesjonalnych. 

Mamy nadzieję, że konkurs stworzy okazję do indywidualnej i zespołowej 

działalności artystycznej, promocji dorobku kulturowego wsi, integracji środowisk wiejskich 

oraz wymiany wiedzy na temat zanikającego zwyczaju własnoręcznego robienia palm. 

 

 

Zachęcamy serdecznie do udziału w konkursie. 
 

 

REGULAMIN KONKURSU 

 

ORGANIZATOR: 

 Gminny Ośrodek Kultury w Samborcu 

 Gminna Biblioteka Publiczna w Samborcu 

CEL: 

 Kultywowanie i popularyzacja tradycji i zwyczajów wielkanocnych 

 Promocja dorobku kulturowego wsi, 

 Integracja środowiska lokalnego, 

 Stworzenie okazji do zaprezentowania własnych pomysłów i technik wykonania palm 

wielkanocnych oraz form jej zdobienia. 

 

UCZESTNICY: 

 dzieci w wieku 6-8 lat, 

 dzieci w wieku 9-12 lat, 

 młodzież w wieku gimnazjalnym, 

 młodzież licealna, 

 osoby indywidualne, 

 sołectwa gminy Samborzec, 

 Koła Gospodyń Wiejskich, 

 stowarzyszenia działające na terenie gminy Samborzec, 

 szkoły, poszczególne klasy, zespoły klasowe,  itp.: 

 uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej, 

 zespoły rodzinne 

 

WARUNKI UDZIAŁU: 

 

 Na konkurs należy dostarczyć jedną własnoręcznie wykonaną tradycyjną palmę 

wielkanocną (ze względów technicznych długość palmy nie powinna przekroczyć 3 

metrów, bardzo mile widziane są palmy o wymiarach od 0,5m do 1 m). Wielkość 

palmy nie jest brana pod uwagę przy ocenie.  

 palmy powinny być wykonane z materiałów naturalnych: bukszpanu, bazi, żarnowca, 

suchych kwiatów, bibuły, wstążek itp.:  



 powinny formą wykonania nawiązywać do tradycji  i motywów charakterystycznych 

dla danej miejscowości, sołectwa, gminy Samborzec i regionu sandomierskiego, 

 do konkursu nie zostaną dopuszczone prace zawierające elementy niezgodne  

z regulaminem, a w szczególności: 

-gotowe (kupione) palmy wielkanocne, 

-wykonane ze sztucznych gotowych (kupionych) materiałów i elementów 

zdobniczych. 

 

KATEGORIE KONKURSU: 

 

I. Palmy indywidualne 

1. dzieci kl. I- III 

2. dzieci kl. IV – VI 

3. młodzież gimnazjalna 

4. młodzież licealna 

5. twórcy indywidualni - dorośli 

 

II. Palmy grupowe 

1. sołeckie, stowarzyszeniowe, kół gospodyń wiejskich 

2. szkolne, klasowe 

3. rodzinne 

 

PRZEBIEG KONKURSU: 

 palmy należy dostarczyć do Gminnej Biblioteki Publicznej w Samborcu do 

dnia 16 marca 2018 r. do godz. 17.00  

 

 Prace dostarczone na konkurs powinny być oznaczone tabliczką przytwierdzoną 

do palmy, zawierającą następujące informacje:  

- imię i nazwisko, adres, nr tel. klasa, nazwa szkoły(praca indywidualna), 

- nazwa szkoły, adres szkoły, klasa, kontakt (praca grupowa), 

- pełna nazwa stowarzyszenia, koła, adres, nr telefonu (praca grupowa), 

- nazwa sołectwa zgłaszającego palmę, nr telefonu (praca grupowa), 

 

 Dostarczone na konkurs palmy zostaną  poddane  ocenie przez Komisję 

Konkursową powołaną przez Organizatorów.  

 W skład Komisji Konkursowej wejdzie 1 osoba z każdego stowarzyszenia 

działającego na terenie naszej gminy. Wytypowani przez stowarzyszenia 

członkowie organizacji proszeni są o przybycie do Sali konferencyjnej Urzędu 

Gminy w Samborcu w dniu 19 marca br. o godz. 9.00 w celu dokonania oceny 

palm. 

 Obrady Komisji Konkursowej odbędą się 19 marca o godz. 9.00 w Sali 

Konferencyjnej Urzędu Gminy w Samborcu. 

 Ogłoszenie wyników nastąpi w Niedzielę Palmową 25 marca 2018 r. w Sali 

Konferencyjnej Urzędu Gminy w Samborcu. 

 Uczestnicy konkursu zgodnie z tradycją zaproszeni są do zabrania palm Urzędu 

Gminy w Samborcu oraz uczestnictwa w uroczystej mszy świętej o godz. 12.00  

w Kościele Parafialnym pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej w Samborcu 

w dniu 25 marca 2018 r. 



 Po zakończeniu mszy św. uczestnicy konkursu  przenoszą swoją palmę  

w uroczystym przemarszu do Urzędu Gminy w Samborcu, gdzie nastąpi 

ogłoszenie wyników oraz wręczenie dyplomów i nagród. 

 

 

 

 

KRYTERIA OCENY: 

Oceniając prace jury będzie brało pod uwagę : 

 estetykę wykonania palmy, 

 zgodność z regulaminem konkursu, 

 pomysłowość i inwencję twórczą uczestników konkursu, 

 dobór odpowiednich materiałów i elementów zdobniczych, 

 różnorodność i bogactwo użytych materiałów, 

 własnoręczność wykonania elementów. 

 

NAGRODY: 

 Za najpiękniejsze palmy przyznane zostaną nagrody. 

 

KONTAKT:  

 Gminny Ośrodek Kultury w Samborcu (15) 831-44-43 w. 43 

 Gminna Biblioteka Publiczna w Samborcu tel. (15) 831-44-43 w. 24 

 

 

 

 

 

 


