
SAMORZĄDOWY OŚRODEK KULTURY W ALWERNI 
 

OGŁASZA GMINNY KONKURS PLASTYCZNY 
NA WYKONANIE TRADYCYJNEJ PALMY WIELKANOCNEJ 

 
REGULAMIN KONKURSU 

 
1. Organizator: Samorządowy Ośrodek Kultury w Alwerni 
 
2. Misja i cele konkursu: 

 
- Popularyzowanie oraz kultywowanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych związanych z Niedzielą    
  Palmową oraz Świętami Wielkanocnymi; 

- Pogłębienie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palmy w obrzędowości ludowej; 

- Stworzenie okazji do zaprezentowanie przez dzieci, młodzież i dorosłych własnych pomysłów i   
  technik wykonania palm wielkanocnych oraz form jej zdobienia; 

- Rozbudzanie inwencji twórczej dzieci i młodzieży; 

- Przekaz wartości i tradycji w rodzinie; 

- Rozwijanie kreatywności; 

 
3. Zadanie konkursowe 
 
Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonać tradycyjne palmy wielkanocne. 
Technika wykonania: tylko tradycyjne materiały naturalne takie jak: żarnowiec, bukszpan, bazie, 
suche kwiaty, krepa, wstążka, wydmuszki, bibuła itp.  
Prace konkursowe nie mogą przekraczać 1m (100 cm) wysokości. 
 
4. Terminy: 
Ogłoszenie konkursu plastycznego 26.02.2018r. 
Ostateczny termin zgłaszania prac mija w dniu  19.03.2018r. 
 
5. Prace konkursowe oceni Jury powołane przez Organizatora. 
 
6. O werdykcie Jury laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie do 23. 03.2018 r. Ponadto, wyniki 
Konkursu zostaną podane na stronie internetowej Samorządowego Ośrodka Kultury: 
www.sok.alwernia.pl oraz na facebooku. 
 
7. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w Niedzielę Palmową, 25.03.2018r. podczas 
JARMARKU WIELKANOCNEGO w Remizie OSP w Alwerni. 
 
8. Zasady uczestnictwa: 
Uczestnikami Konkursu mogą być dzieci i młodzież z placówek szkolnych wszystkich jednostek 
edukacyjnych i świetlic z terenu gminy Alwernia oraz dorośli. Szkołom poleca się wcześniejszy wybór 
prac dokonany przez pedagogów. Każda placówka może dostarczyć maksymalnie 3 najlepsze prace 
w każdej z kategorii wiekowych.  
Kwalifikowane do konkursu będą prace indywidualne oraz grupowe.  
 
 
9. Kategorie wiekowe: 

1 - uczniowie klas I-III szkół podstawowych 
2 - uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych 
3 - gimnazjaliści i uczniowie klas VII szkół podstawowych 
4 - uczniowie szkół średnich,  
5 - dorośli oraz rodziny 
 



10. Każda z prac konkursowych winna posiadać dokładny opis: 
- tytuł pracy 
- imię i nazwisko autora 
- miejscowość, nazwa szkoły w kategoriach wiekowych 0d 1 do 4 
- grupa wiekowa 
- imię i nazwisko opiekuna w kategoriach wiekowych od 1 do 4 
- kontakt (nr telefonu) 

 
11. Prawa autorskie 
a) Poprzez dostarczenie prac, uczestnicy Konkursu (w przypadku osób niepełnoletnich – ich rodzice 
lub prawni opiekunowie) przenoszą na Organizatorów wszelkie autorskie prawa majątkowe do tych 
prac, na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o 
prawie autorskim i prawach pokrewnych. 
 
b) Organizatorzy Konkursu uzyskują prawo do wielokrotnej ekspozycji zdjęć prac konkursowych 
(oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora), m.in. na stronie internetowej www.sok.alwernia.pl. 
 
12. Dane kontaktowe: 
Samorządowy Ośrodek Kultury w Alwerni 
Rynek 3 
32-566 Alwernia 
 
tel.: 12 283 19 87 
e-mail: sokalwernia@home.pl 
www.sok.alwernia.pl 
W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy. 
 

14. ODDANIE PRAC NA KONKURS JEST RÓWNOZNACZNE Z UZNANIEM WARUNKÓW 
NINIEJSZEGO REGULAMINU ORAZ ZGODĄ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
UCZESTNIKA KONKURSU, DLA POTRZEB PROMOCYJNYCH (zgodnie z ustawą o ochronie 
danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133 poz. 833 z póź. zm.). 
 

Serdecznie zapraszamy do udziału. 
 

 

http://www.sok.alwernia.pl/

