
 

REGULAMIN  

1. Organizatorem konkursu jest Gmina Łysomice. Konkurs przeznaczony jest dla 

mieszkańców Gminy Łysomice oraz dzieci uczęszczających do placówek oświatowych 

położonych na terenie Gminy Łysomice. 

2. Przedmiotem konkursu jest samodzielnie wykonana palma wielkanocna. 

Ocenie podlegać będzie: pomysłowość i oryginalność pracy, estetyka wykonania, 

dobór materiałów (mile widziane wykorzystanie materiałów naturalnych), 

samodzielność wykonania. Konstrukcja palmy powinna być stabilna.  

3. Kategorie: 

Prace oceniane będą w czterech kategoriach wiekowych: 

I. Kategoria: dzieci przedszkolne i szkolne  z  klas I-III 

II. Kategoria: dzieci szkolne – klasy IV-VIII 

III. Kategoria:  młodzież ze szkół ponadpodstawowych i dorośli 

4. Cele konkursu:  

- zachowanie tradycji samodzielnego wykonywania palm wielkanocnych  

i propagowanie tradycji związanych z tematyką Świąt Wielkanocnych 

- rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz uzdolnień plastycznych dzieci, młodzieży  

i dorosłych 

- aktywizacja mieszkańców Gminy Łysomice w zakresie popularyzacji zanikającego 

zwyczaju własnoręcznego tworzenia palm oraz popularyzowanie i poszerzanie wiedzy 

na temat symboliki palm wielkanocnych w obrzędowości ludowej 

5. Warunki udziału w konkursie:  

- wykonanie samodzielne palmy wielkanocnej, która nie będzie wyższa niż 2 metry 

- wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego stanowiącego załącznik do Regulaminu 

- dostarczenie pracy wraz z metryczką wykonawcy do Urzędu Gminy Łysomice ul. 

Warszawska 8 w terminie do 8 kwietnia 2022 r. lub dnia 10 kwietnia (Niedziela 

Palmowa) w godzinach 13.00-15.00 do budynku Gminnej Biblioteki Publicznej przy 

ul. Sadowej 2c w Łysomicach. 

6. Nagrody 

Komisja Konkursowa oceni prace w trzech kategoriach, a laureaci trzech pierwszych 

miejsc otrzymają nagrody rzeczowe. Organizator zastrzega sobie prawo do innego 

podziału nagród/wyróżnień w tym do nieprzyznania nagród w danej kategorii lub do 

przyznania nagród wyróżnień dodatkowych. 
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7. Oceny prac dokona Komisja Konkursowa, a wyniki oceny zostaną ogłoszone  

o godzinie 16.00 w dniu 10 kwietnia 2022r.( Niedziela Palmowa) podczas spotkania 

integracyjnego polsko-ukraińskiego przy kawie w budynku Gminnej Biblioteki 

Publicznej przy ulicy Sadowej 2c w Łysomicach. Decyzja komisji konkursowej jest 

ostateczna i nie podlega odwołaniu.  

8. Wyniki oceny zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.lysomice.pl.  

9. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do 

nich na rzecz Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r.  

o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r. ,poz. 1062) .Poprzez 

podanie danych osobowych uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie nazwiska w 

materiałach pokonkursowych i na stronie internetowej organizatora. 

10. Prace konkursowe przechodzą na własność Organizatora. 

 

http://www.lysomice.pl/

