REGULAMIN
PRZEGLĄDU NA „PALMĘ WIELKANOCNĄ”
oraz
KONKURSU NA „RODZINNĄ PALMĘ WIELKANOCNĄ”
Pruchnik, 25.03.2018 r.
1. Organizator Przeglądu/Konkursu:
Organizatorem jest Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Pruchniku.
2. Cel Przeglądu/Konkursu:
• Popularyzowanie oraz kultywowanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych
• Pogłębienie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palmy w obrzędowości ludowej;
• Stworzenie okazji do zaprezentowania przez dzieci, młodzież oraz dorosłych z terenu gminy Pruchnik
własnych pomysłów i technik wykonania palm wielkanocnych oraz form jej zdobienia;
• Rozbudzanie inwencji twórczej dzieci i młodzieży;
• Przekaz wartości i tradycji w rodzinie;
• Integracja społeczności lokalnej.
3. Warunki i zasady udziału w PRZEGLĄDZIE na „Palmę Wielkanocną”
•

Przegląd jest skierowany do wszystkich szkół gminy Pruchnik. Ma otwartą formę, w której każda
szkoła wykonuje palmę w swojej szkole.
Warunkiem niezbędnym do udziału w Przeglądzie jest:
• potwierdzenie udziału w Przeglądzie do dnia 16.03.2018 roku drogą mailową lub telefonicznie
• wykonanie palmy w szkole przez zespół dzieci przedszkolnych lub szkolnych, (angażując przy tym
również nauczycieli i rodziców) zgodnie z Regulaminem Przeglądu
•
WAŻNE - przesłanie do Organizatora drogą mailową dwóch fotografii palmy (jednej fotografii z pracy
nad przygotowaniem palmy, drugiej fotografii z gotową już palmą wraz z jej wykonawcami) najpóźniej
do dnia 24.03.2018 roku na adres e-mail: ckpruchnik@interia.pl
•
udanie się z Palmą do swojego kościoła w Niedzielę Palmową 25 marca 2018 roku.
• Wszystkim szkołom Organizator zapewnia elementy konstrukcyjne w postaci tyczki bambusowej
o długości około 3m. Tyczki będą do odebrania w Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Pruchniku
tydzień przed konkursem. Można zrobić palmę większą niż 3 m. Pozostałe elementy do zdobienia
palmy uczestnicy gromadzą we własnym zakresie.
SZKOŁY NIE MAJĄ OBOWIĄZKU PRZYWOŻENIA PALM NA RYNEK
DO PRUCHNIKA
4. Warunki i zasady udziału w KONKURSIE na „Rodzinną Palmę Wielkanocną”
•
•
•
•
•

Warunkiem udziału w konkursie jest potwierdzenie udziału do dnia 16.03.2018 r. drogą mailową lub
telefonicznie
Konkurs ma formę otwartą i skierowany jest do rodzin - w szczególności dzieci, rodzeństwa i rodziców,
którzy mają pomysł na stworzenie oryginalnej i niepowtarzalnej palmy wielkanocnej.
W związku z tym, iż jest to kategoria, w której wykonawcą palmy może być większa liczba osób,
Organizator w konkursie zaznacza, że maksymalna liczba osób do jednej palmy to 4 osoby.
W tej kategorii minimalna wysokość palmy to 1m.
Z palmą należy przyjść na Rynek w Pruchniku, w Niedzielę Palmową 25.03.2018 r. na godzinę
10.15 – wtedy nastąpi ich ocena przez Jury.
Zachęcamy do robienia palm i zapraszamy na Rynek

5. Ocena prac:
• W Przeglądzie jak i w Konkursie dopuszczalne jest tylko wykorzystywanie materiałów i tworzyw
naturalnych oraz tradycyjnych form zdobniczych.
• Dopuszczalne materiały naturalne: bukszpan, bazie, suche kwiaty, krepa, wstążka, wydmuszki, bibuła
itd.
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• Do Przeglądu/Konkursu nie zostaną dopuszczone prace zawierające elementy niezgodne
z regulaminem a w szczególności gotowe palmy wielkanocne, wykonane ze sztucznych gotowych
materiałów i elementów ozdobnych.
6. Kryteria oceny prac:
Oceny prac dokona komisja powołana przez Organizatora. Oceniając prace Jury będzie brało pod uwagę:
• zgodność z regulaminem konkursu
• pomysłowość i inwencję twórczą dzieci, młodzieży i uczestników
• dobór odpowiednich materiałów i elementów zdobniczych
• bogactwo materiałów
• estetykę wykonania pracy
7. Nagrody i rozstrzygnięcie Przeglądu/Konkursu:
Delegacje szkół, które wezmą udział w Przeglądzie zapraszamy w Niedzielę Palmową
25 marca 2018 roku na godzinę 17.30 do Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Pruchniku, gdzie przed
spektaklem teatralnym, każdej szkole zostaną wręczone nagrody i dyplomy za udział w Przeglądzie. Również
wtedy zostanie rozstrzygnięty konkurs na „Rodzinną Palmę Wielkanocną”. Palmy, które w Konkursie otrzymają
największą liczbę punktów zostaną nagrodzone. Komisja przyzna nagrody i dyplomy za I, II, III miejsce oraz
wyróżnienia.
8. Sprawy organizacyjne:
Wszystkie sprawy nie ujęte
i Organizatora.
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8. Kontakt:
Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Pruchniku
ul. Ks. B. Markiewicza 20
37-560 Pruchnik
tel. 16 6288065
email:ckpruchnik@interia.pl
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będą

przez

Przewodniczącego

Jury

