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REGULAMIN
KONKURSU NA NAJPIĘKNIEJSZĄ TRADYCYJNĄ PALMĘ WIELKANOCNĄ
1. Organizatorzy konkursu:
Organizatorem konkursu na prezentację Najpiękniejszej palmy wielkanocnej jest Parafia Rzymsko –
Katolicka pw. Św. Marcina oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wiśniowej.
2. Celem Konkursu jest:
- Popularyzowanie oraz kultywowanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych związanych z
Niedzielą Palmową oraz Wielkanocą.
- Pogłębienie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palmy w obrzędowości ludowej.
- Kultywowanie ludowej tradycji robienia palm wielkanocnych według starodawnych tradycji.
- Rozwijanie wrażliwości artystycznej poprzez etnografię swojego regionu.
- Pobudzanie aktywności twórczej środowisk lokalnych.
3. Zadanie konkursowe:
Konkurs ma charakter otwarty. Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonać tradycyjne palmy
wielkanocne. Najciekawsze palmy oceniane będą w 3 kategoriach:
I KATEGORIA: Palmy wielkanocne do wysokości 1 m.
II KATEGORIA: Palmy wielkanocne do wysokości 1,5 m.
III KATEGORIA: Palmy wielkanocne powyżeJ 1,5 m wysokości.
4. Warunki uczestnictwa:
- wykonanie palmy wielkanocnej zgodnej z tradycją wiśniowską,
- prezentowana palma powinna odzwierciedlać tradycje naszego regionu,
- powinna być wykonana z naturalnego materiału tj. prętów wierzbowych, laskowych i
czarnego bzu, powiązana witkami wierzbowymi,
- górna część palmy ozdobiona trzciną palmową i kwiatami z bibuły, podwiązana kokardami z
bibuły, szarfy opuszczone w dół,
- dopuszcza się ozdabianie palm ze wstążkami z naturalnego materiału,
- zgłoszenie palmy do konkursu w podanym niżej terminie.
5. Miejsce i termin składania prac: Miejsce: Kościół Parafialny pw. Św. Marcina w Wiśniowej
Termin: 25 marzec 2018 roku, po mszy św. o godzinie 11:00.
6. Rozstrzygnięcie Konkursu:
Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród nastąpi we wtorek 27 marca 2018 r. 
o godzinie 15.00

w GOKiS
. Udział w konkursie jest równoważny z wyrażeniem zgody na udostępnienie danych
osobowych i wizerunku oraz zaakceptowaniem regulaminu.
7. Kryteria oceny prac:
- oryginalność palm,
- tradycyjny sposób wykonania i zdobienia,
- walory estetyczne,
- wysokość palmy
8.Palmy zakupione w sklepachnie będąoceniane przez jury.

