
Regulamin Konkursu  

na Rodzinną Palmę Wielkanocną 

 

I. INFORMACJE OGÓLNE.  

1.  Cele konkursu:  

• Popularyzowanie oraz kultywowanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych 

związanych z Niedzielą Palmową oraz Wielkanocą;  

• Pogłębienie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palmy w obrzędowości 

ludowej;  

• Rozbudzanie inwencji twórczej dzieci, młodzieży i dorosłych; 

• Przekaz wartości i tradycji ludowej; 

• Integracja społeczności lokalnej  

2.  Organizatorem konkursu jest Parafia pw. Św. Mikołaja w Szewnie 

II. PRZEDMIOT KONKURSU 

1. Do konkursu mogą być zgłaszane palmy wykonane przez rodziny, stowarzyszenia, 

grupy parafialne, klasy. 

2. Palmy należy wykonać z naturalnych surowców takich jak: żarnowiec, bukszpan, 

jałowiec, tuja, cis, bazie, gałązki leszczyny, gałązki wierzby, świerk, bukszpan itp. jako 

elementy zdobnicze zalecane są trawy i kwiaty naturalne lub suche, kwiaty zrobione  

z bibuły, wstążki z bibuły. Do dekoracji należy użyć takich surowców jak: drewno, 

krepa, bibuła, papier, pióra itp. Sztuczne elementy np. kwiaty są niedopuszczalne. 

3. Palmy będą oceniane w trzech kategoriach: 

• palmy duże - powyżej 3 metrów wysokości 

• palmy średnie - od 1- 3 metrów wysokości 

• palmy małe – od 0,5  do 1 metra wysokości 

III . ZGŁOSZENIE DO KONKURSU. 

Praca konkursowa musi być zgłoszona do katechetów w szkole, w kościele lub  

w przedszkolu parafialnym. W zgłoszeniu określamy kategorię palmy i przez kogo jest 

wykonana. Zgłoszenia przyjmujemy do 26 marca.  

IV. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 

Ocena prac:  

1. Z wykonane palmy przynosimy w Niedzielę Palmową. Spotykamy się przy Kościele w 

Szewnie  o godz. 11:00, gdzie jury dokonana oceny palm.  



2. Praca powinna być oznaczona twardą metryczką mocno przytwierdzoną do palmy, 

zawierającą informacje:  

• Imię/Imiona i nazwisko autora/autorów palmy lub nazwę klasy czy grupy 

parafialnej. 

3. Do konkursu nie zostaną dopuszczone prace zawierające elementy niezgodne  

z regulaminem, a w szczególności gotowe palmy wielkanocne, wykonane ze sztucznych 

materiałów i elementów ozdobnych;  

4.  Najlepsze prace zostaną wyróżnione i nagrodzone. 

5.  Oceniając prace jury będzie brało pod uwagę następujące kryteria:  

• Pomysłowość i inwencję twórczą uczestników konkursu, 

• Dobór odpowiednich materiałów i elementów zdobniczych, 

• Wielkość i bogactwo użytych materiałów,  

• Estetykę wykonania pracy. 

 

6. Ogłoszenie wyników Konkursu, wręczenie nagród  nastąpi w Niedzielę Palmową 2 

kwietnia po Mszy ok godz. 12.30 w Kościele pw. Św. Mikołaja w Szewnie. 

 

 

 


