
 

REGULAMIN KONKURSU NA NAJŁADNIEJSZĄ PALMĘ 
WIELKANOCNĄ W GMINIE KIJE W 2021 ROKU 

  

 

 I. ORGANIZATOR  

Organizatorem Konkursu jest Samorządowa Instytucja Kultury KASZTELANIA oraz 

Zespół Placówek Oświatowych w Kijach. 

II. CELE  

1. Popularyzowanie oraz kultywowanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych  

    związanych z Niedzielą Palmową oraz Okresem Wielkanocy.  

2. Pogłębienie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palmy w obrzędowości    

    ludowej.   

3. Rozbudzanie inwencji twórczej poprzez kultywowanie tradycji wykonywania  

    palm wielkanocnych zdobionych zgodnie z miejscowym zwyczajem. 

4. Przekaz wartości i tradycji w rodzinie.  

5. Integracja społeczności lokalnej, w tym integracja międzypokoleniowa. 

6. Ocalenie od zapomnienia typowych form twórczości ludowej. 

7. Promocja dorobku kulturowego. 

III. WARUNKI UDZIAŁU  

1. Konkurs ma charakter otwarty. 

2. W konkursie mogą brać udział dzieci, młodzież  i dorośli  z terenu gminy Kije. 

2. Uczestnicy wykonują palmę tradycyjną według własnego projektu.  

3. Do konkursu mogą być zgłaszane palmy wykonane z naturalnych materiałów  

    takich jak: trawa palmowa, trzcina, bukszpan, bazie, ostrokrzew, jałowiec,    

    tuja, cis, suche kwiaty, kwiaty zrobione z bibuły lub krepiny, wstążki  itp. 

4.  Sztuczne elementy są niedopuszczalne. 

 5. Palma biorąca udział w konkursie ma mieć świeży, estetyczny wygląd.  



6.  Zdobienia i elementy dekoracyjne powinny być wykonane z nowych  

     surowców i materiałów. 

7.  Niedopuszczalne jest użycie elementów palm z poprzednich edycji. 

8. Prace powinny być oznaczone metryczką mocno przytwierdzoną do palmy    

    zawierającą: imię i  nazwisko, klasa, szkoła oraz  adres  właściciela palmy.  

 

9. Palmy należy dostarczyć do Samorządowej Instytucji Kultury KASZTELANIA  

w Kijach  do dnia 25 marca 2021 roku / czwartek /  do godz. 15:00 

IV. KRYTERIA I OCENA PRAC  

1. Komisja konkursowa podczas oceny prac będzie brała pod uwagę     

      następujące kryteria: 

  zgodność z regulaminem konkursu,  

  dekoracyjność (kompozycja, kolorystyka, dodatki), 

 dobór odpowiednich materiałów i elementów zdobniczych, 

 oryginalność pomysłu, 

 wkład pracy, 

 ogólny wyraz artystyczny. 
   

2. Do konkursu nie zostaną dopuszczone prace zawierające materiały     

    niezgodne z regulaminem, a w szczególności gotowe palmy wielkanocne        

    lub wykonane ze sztucznych elementów ozdobnych. 

3.   Nagrody i wyróżnienia: 

Powołane przez organizatorów jury przyzna nagrody i wyróżnienia  

 w następujących kategoriach: 

 kategoria I - przedszkola  

 kategoria II - kl. I - III 

 kategoria III - kl. IV- VI 

 kategoria IV - kl. VII - VIII, szkoła średnia 

 kategoria dorośli  

 kategoria najwyższa palma 

 

 

 

 

 



3. Komisja konkursowa: 

 Piotr Magdziarz - dyrektor SIK w Kijach - przewodniczący  

   Ewa Kobos - nauczyciel plastyki  ZPO Kije 

  Anna Kobus - nauczyciel przyrody  ZPO Kije 

 

 

 

Ocena prac konkursowych i wręczenie nagród nastąpi  

w SIK KASZTELANIA w Kijach w dniu  26 marca 2021 roku   

 

 


