
 

 
Regulamin Konkursu na Palmę Wielkanocną 

 Słotwina 2023 

 
 

Organizator: Zarząd Osiedla Słotwina, Parafia pw. M.B. Częstochowskiej w Brzesku 

 

1. Cele konkursu   

• Popularyzowanie oraz kultywowanie tradycji i zwyczajów 

wielkanocnych związanych z Niedzielą Palmową oraz Wielkanocą; 

• Rozbudzanie inwencji twórczej dzieci, młodzieży i dorosłych  

• Przekaz wartości i tradycji ludowej  

• Integracja społeczności lokalnej  

 

2. Zadanie konkursowe  

 Konkurs ma charakter otwarty i dobrowolny. W konkursie mogą brać udział zarówno dzieci 

jak i dorośli zamieszkujący teren Osiedla Słotwina lub należący do parafii M.B. 

Częstochowskiej. Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonać tradycyjne palmy 

wielkanocne. Polecana technika wykonania: materiały naturalne: żarnowiec, bukszpan, bazie, 

suche kwiaty, wydmuszki, wstążki, bibuła itp. 

Palmy oceniane będą w dwóch kategoriach:  

• Kategoria I - zespołowa (rodzina lub grupa np. dzieci przedszkolne, dzieci szkolne) 

• Kategoria II – indywidualna. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci i młodzież 

przedszkolna, szkolna oraz osoby dorosłe indywidualne, które mają pomysł na 

stworzenie oryginalnej palmy wielkanocnej. 

 

 3. Warunki konkursu 

Wykonana przez uczestników Palma musi mieć wysokość min. 50cm wysokości  

i musi być dostarczona osobiście do Kościoła Parafialnego do dnia 1 kwietnia (sobota) 2023 r. 

do godz. 15.00 

 

4. Prace powinny być oznaczone metryczką mocno przytwierdzoną  do palmy, zawierającą 

następujące informacje:   

• Imiona i nazwiska twórców palmy; 

• Nazwę placówki, adres, klasa; 

• Numer telefonu kontaktowego 

 

 

 

 

 



 

5.  Rozstrzygnięcie konkursu:    

Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi po Mszy Świętej w Niedzielę Palmową około  

godziny 12.00 w dniu 2 kwietnia 2023 r. Dostarczenie palm na konkurs jest równoznaczne  

z wyrażeniem zgody na wystawienie prac z podaniem danych osobowych twórców oraz nazw 

placówek uczestniczących oraz przetwarzaniem ich w wyniku otrzymania nagród  

w konkursie na stronach internetowych oraz facebook.  

 

   6. Ocena prac:   

• Do konkursu nie zostaną dopuszczone prace zawierające elementy niezgodne                         

z regulaminem, a w szczególności gotowe palmy wielkanocne, wykonane ze 

sztucznych materiałów i elementów ozdobnych; 

• Prace, które wytypują jurorzy zostaną nagrodzone (I, II, III miejsce).  

 

 7. Kryteria oceny prac.   

Oceniając prace jury będzie brało pod uwagę:   

• Zgodność z regulaminem konkursu,  

• Pomysłowość i inwencję twórczą uczestników konkursu, 

• Dobór odpowiednich materiałów i elementów zdobniczych 

• Wielkość i bogactwo użytych materiałów,  

• Estetykę wykonania pracy. 

 

 

10. Kontakt: 

 

792 061 490, skozub90@gmail.com  – Seweryn Kozub 

506 172 598, marta.sacha23@interia.pl – Marta Sacha 
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