
 

  

 

 

 

 

          

 

 

 

  

Regulamin konkursu na najpiękniejszą palmę 
wielkanocną  

 

I. Organizatorem konkursu są Szkolne Koła Caritas działające przy Szkołach 
Podstawowych nr 1 i 4 oraz Parafia Rzymskokatolicka św. Jana Chrzciciela w Ornecie  

II. Cel 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; 

III. Zakres przedmiotowy:  
1. Na konkurs należy wykonać palmę wielkanocną, która formą i użytym materiałem 

nawiązuje do tradycji własnoręcznego przygotowania palm wielkanocnych. 
2. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkoły podstawowej klasy 
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IV. Zgłoszenia: 
1. Jeden uczestnik może zgłosić dowolną ilość palm do konkursu.  
2. Każda palma powinna być zaopatrzona w kartkę z danymi identyfikacyjnymi: imię i 

nazwisko uczestnika, przedszkole/szkoła, wiek.  
3. Palmy należy dostarczyć do zakrystii Kościoła w Ornecie lub katechetów najpóźniej do 

27.03.2021 (sobota).  
4. Ogłoszenie wyników nastąpi w Niedzielę Palmową (28.03.2021 r.) w Kościele św. Jana 

Chrzciciela na Mszy św. o godz. 11.30 

V. Kryteria oceny: 
Komisja będzie oceniała palmy według następujących kryteriów: różnorodność użytych 

materiałów tworzących palmy (np. słoma, kolorowa bibuła, drewno, włóczka, suszone 
kwiaty, trawy), pomysłowość, walory estetyczne (kompozycja, dobór barw) i wkład pracy. 

VI. Nagrody: ADIDAS Torba Sportowa Worek Plecak Na Buty – 2 x; WOREK PUMA 
PHASE GYM SACK SPORTOWY GIMNASTYCZNY – 2x; WOREK SPORTOWY 
NIKE – 2x; Biblia dla małego chrześcijanina – 10 x; oraz modlitewniki, książki i wiele 
słodkości  

VII. Postanowienia końcowe: 
1. Komisja konkursowa jest niezawisła w swojej ocenie. Jej werdykt jest niepodważalny. 
2. Prace konkursowe muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej nie przedstawianymi 

na innych konkursach.  
3. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez 

organizatorów danych osobowych autorów oraz na publikację imienia, nazwiska 
(publikacja na stronach internetowych).  

4. Prace konkursowe przechodzą na własność organizatora konkursu.  
5. Członkowie Szkolnych Kół Caritas będą rozprowadzali palmy w niedzielę 21.03 i 

28.03,  a uzyskane w ten sposób środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie 
wypoczynku letniego dzieci w Krynicy Morskiej.  

6. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator konkursu. 

 


