REGULAMIN KONKURSU 
NA NAJPIĘKNIEJSZĄ 
PALMĘ WIELKANOCNĄ 
1.Organizatorzy konkursu: 
Organizatorem konkursu jest: Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Pawłowie. 
2. Cele konkursu: 
- Propagowanie oraz kultywowanie, tradycji i zwyczajów wielkanocnych 
- Ocalenie od zapomnienia typowych form twórczości ludowej, związanych z Niedzielą 
Palmową 
- Pogłębienie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palmy w obrzędowości ludowej 
- Rozbudzenie inwencji twórczej, poprzez integrację społeczną 
- Zorganizowanie wystawy prac zgłoszonych na konkurs 
3. Szczegóły konkursu: 
Konkurs ma charakter otwarty. Uczestnicy wykonują pracę w dowolnej technice - temat 
pracy: .Palma wielkanocna". 
TECHNIKA WYKONANIA: materiały naturalne (bukszpan, bazie, suche kwiatki), krepina, 
wstążka, bibuła itp. Wysokość palmy max. 1 m. 
4. Kategorie konkursowe: 
I KATEGORIA (zespół: Koła Gospodyń Wiejskich, kółka zainteresowań, stowarzyszenia, 
Ochotnicza Straż Pożarna) 
Każdy zespół może zgłosić jedną palmę. 
II KATEGORIA: (indywidualna) - dzieci ze szkół podstawowych z terenu Gminy Pawłów 
III KATEGORIA: (indywidualna) - młodzież od lat 14 i dorośli z terenu Gminy Pawłów 
Jeden uczestnik może zgłosić jedną palmę. 
5. Miejsce składania prac: 
- Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Pawłowie 45 ( Świetlica Środowiskowa OSP w 
Pawłowie) 
- Termin do 05 kwietnia 2019 r. (piątek) do godziny 15 - tej 
6. Do każdej palmy należy załączyć kartkę z danymi identyfikacyjnymi: 
- Imię i nazwisko uczestnika, adres i numer telefonu, wiek (praca indywidualna) 
- prace zespołowe: nazwa, adres i telefon kontaktowy 
Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z wyrażenie zgody na wystawienie i 
publikację prac z podaniem danych osobowych uczestników oraz zespołów, uczestniczących 
w konkursie (strona internetowa GOKSiR, lokalna prasa) 
7. Ocena prac: 
- Oceny prac dokona komisja powołana prze Organizatora. 
Ocenie prac podlegać będzie: 
- zgodność z regulaminem konkursu, 
- pomysłowość i inwencja twórcza dzieci, młodzieży i zespołów, 
- dobór odpowiednich materiałów i elementów zdobniczych, 
- samodzielność i estetyka wykonania pracy 
8. Rozstrzygnięcie konkursu: 8 kwietnia 2019r. Lista laureatów zostanie 
podana na stronie placówki - www.goksir.pawlow.pl
- Wystawa zgłoszonych prac odbędzie się w dniach 08 - 12 kwietnia w Świetlicy 
Środowiskowej OSP w Pawłowie. Odbiór prac 15-17 kwietnia. 
9. Nagrody: 
- Zarówno w kategorii lndvwidualne] jak i zespołowej zostaną przyznane nagrody i 
okolicznościowe dyplomy 
10. Wszelkie wątpliwości i pytania proszę kierować pod numer telefonu: 41- 
272- 18-78 

