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W związku ze zbliżającymi się Świętami Wielkanocnymi Gminne Centrum Kultury w Drelowie 

serdecznie zaprasza Koła Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Drelów oraz osoby indywidualne 

do wzięcia udziału w konkursie na 

PALMĘ WIELKANOCNĄ. 
 

 
Regulamin konkursu 
 
I. Organizator: 
 
- Gminne Centrum Kultury w Drelowie, 
-  Koło Gospodyń Wiejskich w Żerocinie, 
 

II. Cele konkursu - wystawy: 
 
- Kultywowanie i podtrzymywanie tradycji wielkanocnych.  
- Pogłębianie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palmy w obrzędowości ludowej. 
- Propagowanie wśród młodzieży i mieszkańców gminy Drelów zainteresowań sztuką 
 Ludową. 
- Popularyzacja twórczości własnej oraz ocalenie od zapomnienia typowych form twórczości 
 ludowej związanych z okresem Wielkanocnym. 
- Promowanie młodzieży i dorosłych mieszkańców gminy, posiadających zdolności 
 plastyczne, mających nowe, twórcze pomysły, pragnących by ich praca była 
 zauważona i doceniona przez innych. 
 

III.  Rodzaje prac: 
 
- Palma wielkanocna oceniana w dwóch kategoriach  
 

IV. Warunki uczestnictwa: 
 
- W konkursie mogą uczestniczyć członkinie KGW z terenu gminy Drelów oraz osoby 
 indywidualne. 
- Prace zgłoszone na konkurs będą prezentowane na  Wystawie Wielkanocnej w Domu 

Ludowym w Żerocinie, dnia 5 kwietnia 2020 roku podczas Wielkanocnego Spotkania. 
Spotkanie to rozpocznie  msza św. w kaplicy w Żerocinie. 

- Komisja oceniająca,  powołana przez Organizatora wybierze w każdej kategorii najlepszą 
 pracę. 
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- Prace wielkanocne powinny być dostarczone do Domu Ludowego w Żerocinie w dniu  
5 kwietnia 2020 roku i opisane w następujący sposób: imię i nazwisko autora, miejscowość, 
kategoria (indywidualna lub zbiorowa). 

-  Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi 5 kwietnia 2020 roku 
podczas Wystawy Wielkanocnej. 

 
V. Kryteria oceny: 
 
-  Zadaniem uczestników w każdej kategorii jest wykonanie tradycyjnej palmy wielkanocnej. 
- Materiał do wykonania palmy (naturalny): żarnowiec, bukszpan, bazie, suche kwiaty, 

   krepina ,bibuła, wstążka, wydmuszki, zboża, trawy, krzewy iglaste. 
 
VI. Palmy oceniane będą w dwóch kategoriach: 
 
- I KATEGORIA – ZESPOŁOWA  

W konkursie biorą udział palmy wykonane przez członków KGW i innych organizacji 
działających na terenie Gminy Drelów. Zadaniem ich jest wykonanie jednej palmy na 
każdą placówkę  lub zespół. Palma musi mieć wysokość powyżej   1 metra. 

- II KATEGORIA - INDYWIDUALNA 
Uczestnikami konkursu są osoby indywidualne, bez względu na wiek, które mają 
pomysł na stworzenie palmy wielkanocnej, opartej na motywach tradycyjnych. Palma 
może mieć wysokość poniżej 1 metra. 

 
VII. Warunki oceny: 
 

Organizator powoła co najmniej 3-osobową Komisję Konkursową, która oceniając 
palmy będzie brać pod uwagę następujące kryteria: 
 

-   Różnorodność użytych materiałów tworzących palmy. 
-   Tradycyjne techniki tworzenia motywów tworzących palmy. 
-   Walory estetyczne (kompozycja, dobór barw, architektura bryły). 
-   Nawiązanie do tradycyjnych palm wielkanocnych.  
-  Prace wykonane niesamodzielnie lub zawierające sztuczne gotowe materiały i 

ozdoby, nie będą oceniane.  
 
VIII. Nagrody: 
 

I kat: nagrody pieniężne dla instytucji oraz wyróżnienia. 
II kat: Trzy pierwsze miejsca nagrody rzeczowe.  
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IX. Postanowienia końcowe: 
  

1. Komisja konkursowa jest niezawisła w swojej ocenie. Jej werdykt jest 
niepodważalny i ostateczny. Przebieg prac komisji będzie udokumentowany w 
protokole.  
2. Organizator dokonuje interpretacji zapisów niniejszego regulaminu i rozstrzyga 
ostatecznie zgłaszane kwestie sporne. 
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REGULAMIN KONKURSU NA NAJPIĘKNIEJSZE 

JAJO WIELKANOCNE 

 

Organizator:  

- Gminne Centrum Kultury w Drelowie,  

- Koło Gospodyń Wiejskich w Żerocinie, 

 

 
Cel: 
Upowszechnianie tradycji  Świąt Wielkanocnych oraz poznawanie 
 obyczajowości ludowej i różnorodnych technik plastycznych w zdobieniu pisanek 
wielkanocnych.  
 
 

WARUNKI UCZESTNICTWA 
1. W konkursie mogą brać udział mieszkańcy Gminy Drelów.  

 
2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie samodzielnie  pisanek 
wielkanocnych tradycyjnych  lub współczesnych czyli: 

- Pisanki z zachowaniem tradycyjnych materiałów ( ozdobienie wydmuszki lub pełne 
gotowane jajko)  i tradycyjnych technik (skrobana lub pisana). 

- Współczesnego Zdobionego Jaja z różnych materiałów ( jajo całe gotowane, wydmuszka,  
plastikowe, drewniane lub wykonane z innego materiału), dowolną techniką plastyczną, 
kierując się tematem konkursu. Liczy się kreatywność, różnorodność technik plastycznych i 
pomysłowość. Wielkość dowolna.  

Do pracy należy dołączyć kartę informacyjną zawierającą dane autora (wypełniać 
drukowanym pismem, ważne jest, aby była odpowiednio przymocowana, co pomoże 
Organizatorom w uniknięciu kłopotów  z identyfikacją autora pracy). Brak niektórych 
danych lub błędnie podane na karcie spowodują dyskwalifikację pracy.  
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3. Pisanki będą  oceniane w dwóch kategoriach : 
 
 I kategoria – dorośli 
II kategoria – dzieci i młodzież 

4. Każdy z uczestników wykonuje po co najmniej 3 pisanki wykonane jedną metodą 
plastyczną. 

 
5. Nie przyjmujemy prac zbiorowych, tylko prace indywidualnych autorów. 

 
6. Prace wykonane z elementów gotowych (np. pisanki kupione w sklepie) nie będą 
oceniane.   

 
7. Prace nagrodzone stają się własnością organizatorów. Pozostałe będzie można odebrać 
po zakończeniu wystawy pokonkursowej  - 5 kwietnia 2020 roku, natomiast prace 
nieodebrane po terminie 5 kwietnia 2020 przechodzą na własność GCK . 

 
8. Uczestnicy przesyłając prace na konkurs akceptują regulamin oraz wyrażają zgodę na 
bezpłatne publikacje w celach marketingowych swoich prac  - dla celów związanych 
z konkursem oraz wystawą pokonkursową.  

 
9. Oceny prac dokona jury powołane przez organizatora. Decyzje jury są ostateczne. 

 
10. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej GCK w Drelowie. 

 
11. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje organizatorom. 

Prace należy dostarczyć (bezpiecznie zapakowane)  na adres organizatora w 
nieprzekraczalnym terminie do 5 kwietnia 2020 roku. Podsumowanie konkursu 5 
kwietnia 2020 r. (niedziela) podczas Wielkanocnego Spotkania w Żerocinie.  

 

NAGRODY 
Organizatorzy konkursu przewidują zamieszczenie wszystkich prac na stronie internetowej, 
dla autorów najlepszych prac nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy. 
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SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE! 

 


