
  

 

 

 

Regulamin konkursu 

Organizator: 

Gminny Ośrodek Kultury w Łopienniku Górnym 

Biblioteka Publiczna Gminy w Łopienniku Górnym 

 

 

Cele konkursu: 

 Propagowanie tradycji i folkloru lokalnego oraz narodowego nawiązującego do  

Świąt Wielkanocnych poprzez popularyzację twórczości własnej. 

 Aktywizacja dzieci i młodzieży do uprawiania sztuki i twórczości  ludowej związanej  

z okresem wielkanocnym 

 Kultywowanie obrzędów religijnych - udział w procesji i wystawa palm w kościele parafialnym 

 

Termin : 

 Palmy należy złożyć do 30 marca 2020 r. w Gminnym Ośrodku Kultury  

w Łopienniku Górnym. 

 Do pracy należy dołączyć karteczkę z następującymi informacjami: miejscowość, nazwa szkoły, imię i 

nazwisko opiekuna, klasę oraz liczbę osób wykonujących palmę 

 

Zasady uczestnictwa: 

 Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży  

 Palmy nie mogą przekraczać wysokości 2 metrów. 

 Palma wielkanocna wykonana jest  przez zespół  klasowy – prace  indywidualne nie będą brane pod uwagę  

 Dowolna technika wykonania palmy jako rękodzieło z zastosowaniem i użyciem  

jak największej ilości naturalnych materiałów (z wyłączeniem roślin objętych ochroną)  

i tradycyjnych form zdobniczych 

 Wypełnienie karty zgłoszenia 

 Konkurs będzie rozstrzygnięty w  3 kategoriach: 

1. Palma tradycyjna   2. Palma nowoczesna    3. Palma kolorowa 

 

Rozstrzygnięcie konkursu: 

 Oceny prac dokona Jury 

 Głównym kryterium oceny prac będą walory artystyczne i estetyczne  

 O wynikach konkursu uczestnicy zostaną poinformowani w dniu 05 kwietnia 2020r. 

 Dla zwycięzców konkursu zostaną ufundowane nagrody.  

 Wszystkie grupy otrzymają pamiątkowe dyplomy. 

 

 

 



UWAGA ORGANIZATORA: 

 

Prosimy o wytypowanie uczniów oraz nauczyciela z danej klasy do udziału  w uroczystościach kościelnych. Prosimy 

o przybycie  w Niedzielę Palmową (05 kwietnia 2020 r.) na godzinę 11.30 do Gminnego Ośrodka Kultury 

 w Łopienniku Górnym skąd odbędzie się przemarsz z palmami pod Kościół Parafialny p.w. św. Bartłomieja  

w Łopienniku Nadrzecznym,   

gdzie uczestniczyć będziemy we mszy świętej i poświęceniu palm.  

 

Po zakończonej mszy odbędzie się ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w GOK.  

 

Następnie dzieci wraz z opiekunami zapraszamy na skromny poczęstunek. 

 

PROSIMY O PODANIE LICZBY UCZNIÓW,  

KTÓRZY WEZMĄ UDZIAŁ W UROCZYSTOŚCIACH 

do dnia 30.03.2020 r. 

 

 


