
KONKURS  
NA PALMĘ WIELKANOCNĄ i PISANKĘ

Regulamin konkursu

Organizator Konkursu:
Miejski Ośrodek Kultury i Biblioteka w Piławie Górnej;

Cel konkursu:
Celem konkursu  jest  pielęgnacja  tradycji  związanych  ze  Świętami  Wielkanocnymi,  szczególnie
pogłębienie wiedzy na temat symboliki palm wielkanocnych oraz pisanek w obrzędowości ludowej.
Konkurs stwarza okazję do prezentacji działalności artystycznej i rękodzielniczej oraz wymiany
wiedzy  i umiejętności  związanymi  z  tradycyjnymi  technikami  tworzenia  palm  i  dekorowania
pisanek.

Zasady uczestnictwa: 
• udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu konkursowego;
• w konkursie mogą uczestniczyć mieszkańcy Piławy Górnej i okolic – konkurs ma formułę

otwartą;
• na konkurs należy dostarczyć jedną, własnoręcznie wykonaną palmę wielkanocną/ pisankę; 

(pisanki mogą być zgłaszane jedynie w kategorii indywidualnej)
• jeden uczestnik może zgłosić do konkursu dwie prace: palmę oraz pisankę wielkanocną;
• formy plastyczne, materiały i technika prac dowolna;

Kryteria oceny prac, nagrody:
• głównym kryterium oceny będą walory artystyczne i estetyczne.
• Jury dokona oceny prac w dwóch kategoriach:

prace indywidualne - palma i pisanka
prace  zbiorowe  - palma (zgłoszenia  rodzinne,  grup  szkolnych,  przedszkolnych,

zespołów, etc.);
• dla zwycięzców konkursu przewidziane są  nagrody i wyróżnienia. 

Zgłoszenia prac:
• prace zaopatrzone w  metryczkę powinny zawierać: imię i nazwisko, wiek autora, nazwę 

szkoły/placówki/instytucji;
• prace przyjmowane będą do dnia 24.03.2021 r. do godz. 15.00 w biurze Miejskiego 

Ośrodka Kultury i Biblioteki przy ul. Piastowskiej 40 w Piławie Górnej;
• prace, które wpłyną po terminie nie będą zakwalifikowane do konkursu;

Ogłoszenie wyników konkursu: 27 marca 2021 na stronie www.mokib.pl oraz w mediach 
społecznościowych MOKIB.
Po zakończonym konkursie prace można odbierać do 27 kwietnia 2021 r. Nieodebrane prace 
konkursowe MOKIB przekaże  na cele charytatywne.
W sprawach nie objętych regulaminem decyzje podejmuje Organizator.
Oświadczenie uczestnika konkursu

Uczestnik konkursu oświadcza, iż:

http://www.mokib.pl/


• zgłoszenie pracy na konkurs jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu;
•  nadesłana praca konkursowa jest  jego autorstwa i została wykonana samodzielnie lub jest

pracą zbiorową;

•  zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego postanowienia. Ponadto wyraża zgodę
na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora Konkursu dla celów związanych
z promocją, przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem.

Dodatkowe informacje i zgłoszenia:
Miejski Ośrodek Kultury i Biblioteka w Piławie Górnej
58-240 Piława Górna
ul. Piastowska 40
tel.74 8371 596
e-mail: dariusz.kulak  @pilawagorna  .pl
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