Regulamin Konkursu
na Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną

I.ORGANIZATOR
Organizatorem Konkursu na Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną jest Wejherowskie Centrum
Kultury - Filharmonia Kaszubska.
II. CELE KONKURSU
1. Popularyzowanie oraz kultywowanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych związanych z Niedzielą
Palmową i okresem Wielkanocy.
2. Pogłębianie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palmy w obrzędowości ludowej.
3. Stworzenie okazji do zaprezentowania przez dzieci, młodzież, dorosłych oraz całych rodzin i grup
zorganizowanych działających na terenie Wejherowa, własnych pomysłów i technik wykonania
palm wielkanocnych oraz form jej zdobienia.
4. Rozbudzanie inwencji twórczej.
5. Przekaz wartości i tradycji w rodzinie.
6. Integracja społeczności lokalnej.
III. WARUNKI UDZIAŁU
1. Wykonanie najciekawszej i najpiękniejszej palmy wielkanocnej o wymiarach: maksymalnie
3 m wysokości.
2. Technika wykonania: materiały naturalne (np. bukszpan, bazie, suche kwiaty itp.), bibuła, krepa,
wstążka, wydmuszki itp., z wykorzystaniem tradycyjnych form zdobniczych.
3. Do konkursu nie zostaną dopuszczone prace zawierające elementy niezgodne z Regulaminem,
a w szczególności gotowe palmy wielkanocne.
4. Prace powinny być oznaczone twardą i czytelną metryczką, mocno przytwierdzoną do palmy,
zawierającą następujące informacje:
• Imiona i nazwiska twórców palmy;
• Nazwę placówki, adres, klasa lub pełną nazwę instytucji, stowarzyszenia, koła;
• Imię i nazwisko nauczyciela (opiekuna);
• Telefon kontaktowy.
5. Prace konkursowe muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej nie przedstawianymi
na innych konkursach. Złożenie pracy na konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o tych
faktach (wypełniona Karta Zgłoszenia – Załącznik nr 1 do Regulaminu).

6. Palmę należy dostarczyć do Wejherowskiego Centrum Kultury do dnia 30.03.2021 r. (wtorek)
w godz. 8.00-16.00.
IV. KRYTERIA I OCENA PRAC
1. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi 31.03.2021 r.
2. Do rozstrzygnięcia konkursu powołanie zostanie trzy osobowe jury, składające się
z pracowników Wejherowskiego Centrum Kultury.
3. Przy ocenie palm wielkanocnych Jury będzie brało pod uwagę:
• Dobór odpowiednich materiałów i elementów zdobniczych.
• Estetykę wykonania pracy.
• Pomysłowość i inwencję twórczą uczestników konkursu.
V. NAGRODY I OGŁOSZENIE WYNIKÓW
1. Powołane przez organizatorów jury przyzna nagrody w następujących kategoriach:
I KATEGORIA dziecięca do lat 15
II KATEGORIA od lat 16
Jeden uczestnik/zespół może zgłosić do konkursu jedną palmę.
2. Dla zwycięzców (I, II i III miejsce w kategorii dziecięcej) zostaną ufundowane nagrody rzeczowe.
3. Dla zwycięzców (I, II i III miejsce w kategorii od lat 16) zostaną ufundowane nagrody finansowe
w wysokości:
I miejsce: 500 zł brutto
II miejsce: 300 zł brutto
III miejsce: 200 zł brutto
4. Organizator dopuszcza możliwość przyznania nagrody specjalnej na wniosek Komisji
konkursowej.
5. Kwota nagrody zostanie przelana na indywidualne konto bankowe uczestnika/grupy
podane w wypełnionej karcie zgłoszeniowej.
6. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.wck.org.pl, najpóźniej
w terminie do 3 dni roboczych od zakończenia konkursu.
7. Prace dopuszczane do konkursu eksponowane będą na wystawie pokonkursowej
w Wejherowskim Centrum Kultury. Organizator zastrzega sobie prawo do udostępnienia prac
konkursowych. Zgłoszenie do konkursu oznacza akceptację jego warunków i Regulaminu.
Wystawa prac pokonkursowych będzie czynna w foyer Filharmonii Kaszubskiej do 16 kwietnia
2021 r.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Uczestnik konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych
przez Organizatora w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody: umieszczenia danych
w materiałach publikowanych przez Organizatora, na stronie internetowej, profilu Facebook
i w innych publikacjach.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie prac.
3. Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać pod numerem telefonu:
58 672 27 75 wew. 27.
4. Udział w konkursie jest jednoznaczny z zaakceptowaniem powyższego Regulaminu.

