REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU
NA PALMĘ WIELKANOCNĄ - BEŁŻEC 2021
Organizatorzy:
Gminny Ośrodek Kultury w Bełżcu
Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim
Urząd Gminy w Bełżcu
Proboszcz Parafii w Bełżcu

I.

Konkurs jest konkursem powiatowym, jego celem jest:

– podtrzymanie tradycji Niedzieli Palmowej,
– włączenie społeczeństwa Powiatu Tomaszowskiego do twórczego działania,
– rozwijanie twórczości artystycznej,
– propagowanie i przekazywanie doświadczeń osób starszych dzieciom i młodzieży.
II.

Konkurs rozpoczyna się 19 lutego 2021 r. i trwa do 26 marca 2021 r.

III.

Konkurs rozstrzygnięty będzie w 4 kategoriach:

Kat I: palmy wysokie tradycyjne (wykonywane grupowo)
Palmy wysokie tradycyjne muszą być wykonane z naturalnych materiałów – rośliny zielone (z
wyłączeniem roślin objętych ochroną np. widłak) i suszone. Palmy wykonywane w tej
kategorii muszą mieć wysokość od 7 metrów. Palma musi być wykonana w taki sposób, by
można ją było swobodnie postawić pionowo. Wysokość palmy będzie mierzona od miejsca, w
którym rozpoczęte jest nawijanie ziół. Część, która stanowi uchwyt palmy i nie będzie
ozdobiona materiałami, nie jest wliczana do ogólnej wysokości palmy.
Kat II: palmy wysokie oryginalne (wykonywane grupowo)
Palmy wysokie oryginalne muszą być wykonane z zastosowaniem nowoczesnych materiałów
i ozdób florystycznych. Palmy wykonywane w tej kategorii muszą mieć wysokość od 7
metrów. Palma musi być wykonana w taki sposób, by można ją było swobodnie postawić
pionowo. Wysokość palmy będzie mierzona od miejsca, w którym rozpoczęte jest
nawijanie ozdób. Część, która stanowi uchwyt palmy i nie będzie ozdobiona materiałami,
nie jest wliczana do ogólnej wysokości palmy.

Kat III: palmy średnie (wykonywane grupowo)
Palmy średnie to palmy wykonane w sposób tradycyjny lub oryginalny. Palmy wykonywane w
tej kategorii muszą mieć wysokość od 3,5 do 7 metrów. Palma musi być wykonana w taki
sposób, by można ją było swobodnie postawić pionowo. Wysokość palmy będzie mierzona od
miejsca, w którym rozpoczęte jest nawijanie ozdób. Część, która stanowi uchwyt palmy i nie
będzie ozdobiona materiałami, nie jest wliczana do ogólnej wysokości palmy.

Kat IV: palmy małe do 1,5 metra (kategoria dla dzieci i młodzieży)
Palmy małe muszą być wykonane w sposób tradycyjny lub oryginalny.
Wykonane indywidualnie, dopuszcza się wykonanie palmy przez dwie osoby.
IV.

Warunki uczestnictwa:

- uczestnik składający pracę wyraża zgodę na przetwarzanie przez organizatorów jego danych
osobowych na potrzeby związane z przeprowadzeniem konkursu,
- przystępujący do konkursu uczestnik akceptuje niniejszy regulamin,
- warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie prawidłowo wypełnionej karty
zgłoszenia oraz:
 dostarczenie do Kościoła Parafialnego w Bełżcu prac konkursowych z terenu Gminy
Bełżec
 przesłanie fotografii prac konkursowych z terenu powiatu tomaszowskiego
- każda praca musi zawierać opis zawierający: imię i nazwisko / nazwa koła lub organizacji
oraz kategorię konkursową
V.

Sprawy organizacyjne:

Na zgłoszenia czekamy w nieprzekraczalnym terminie do 26 marca 2021 r. Wykonane
palmy prezentowane będą na Facebooku i stronie internetowej Gminne Ośrodka Kultury w
Bełżcu: www.gok.belzec.pl.
VI.

Kryterium oceny prac:

wygląd, estetyka, staranność i dokładność wykonania przy palmach nietypowych – pomysłowość
wykonania, zastosowanie nowych wzorów i niepowielanie pomysłów
Palmy wykonane z ROŚLIN CHRONIONYCH PRAWEM będą dyskwalifikowane!

VII.

Rozstrzygnięcie konkursu:

Oceny palm zgłoszonych do konkursu dokona niezależne jury, składające się z trzech osób,
powołane przez organizatora. Powołane jury dokona oceny wykonanej palmy, zgodnie z
załączonymi kryteriami i kartą oceny. W sprawach spornych głos decydujący ma
przewodniczący jury. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną na stronie internetowej
Gminnego Ośrodka Kultury w Bełżcu, w dniu 29 marca 2021 r.
VIII. Nagrody:
Sponsorami nagród w konkursie są:
Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim,
Wójt Gminy Bełżec,
Gminny Ośrodek Kultury w Bełżcu,
Proboszcz Parafii Bełżec.

