REGULAMIN KONKURSU NA NAJPIĘKNIEJSZĄ TRADYCYJNĄ PALMĘ WIELKANOCNĄ DLA
MIESZKAŃCÓW GMINY ROGOWO
1. Organizator:
Organizatorem konkursu jest Wójt Gminy Rogowo.
2. Cele konkursu:
•

popularyzowanie

oraz

kultywowanie

tradycji

i

zwyczajów

wielkanocnych,
•

pogłębianie

wiedzy

na

temat

symboliki

i

znaczenia

palmy

w

obrzędowości ludowej,
•

promocja dorobku kulturowego wsi,

•

integracja i aktywizacja środowisk lokalnych,

•

stworzenie okazji mieszkańcom gminy Rogowo do zaprezentowania
własnych pomysłów i technik ozdabiania palm wielkanocnych oraz form
jej zdobienia,

•

przekaz wartości i tradycji młodszym pokoleniom.

3. Szczegóły konkursu:
• Konkurs ma charakter otwarty. Uczestnicy Konkursu mają za zadanie
wykonać tradycyjne palmy wielkanocne. Uczestnikami konkursu są
osoby pełnoletnie.
• Technika wykonania: materiały naturalne (bukszpan, bazie, suche
kwiaty, krepa, wstążka, wydmuszki, bibuła).
• Prace z gotowych, kupionych materiałów będą dyskwalifikowane,
• Prace konkursowe muszą być pracami własnymi, wcześniej nie
przedstawianymi na innych konkursach.
• Każda praca powinna być zaopatrzona w kartę zgłoszeniową do
konkursu oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku.
4. Kategorie konkursowe:
Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:
I KATEGORIA: Prace indywidualne
II KATEGORIA: Prace zespołowe (np. Koło Gospodyń Wiejskich, Sołectwo, Rady
sołeckie, zespoły rodzinne itp.)
5. Miejsce i termin składania prac: Palmę należy dostarczyć do Urzędu Gminy w
Rogowie, Rogowo 51, 87-515 Rogowo w godzinach urzędowania do 11 kwietnia
2019 r. (tj. czwartek do godz. 15:30).
6. Kryteria, ocena prac i nagrody:

•

Oceny prac dokona komisja konkursowa powołana przez Organizatora.

•

Ocenie

podlegać

będzie:

zgodność

z

regulaminem

konkursu,

pomysłowość i inwencja twórcza uczestników konkursu, dobór
materiałów i elementów zdobniczych, bogactwo użytych materiałów,
estetyka wykonania.
•

Za najpiękniejsze palmy zostaną przyznane nagrody rzeczowe.

•

Rozstrzygnięcie konkursu i oficjalne ogłoszenie wyników nastąpi w
kościele parafialnym 14.04.2018 r. w Niedzielę Palmową po Mszy Św. o
godz. 12:00.

•

Wykonawcy palm proszeni są o odbiór palm z UG w Rogowie w Niedzielę
Palmową w godz. 10:00 – 11:00.

7. Postanowienia końcowe
•

Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie
prac.

•

Udział w konkursie jest jednoznaczny z zaakceptowaniem powyższego
Regulaminu.

Wszelkich informacji dot. konkursu udziela Pani Mariola Barańska
tel. 54 280 16 22, pokój nr 18 w Urzędzie Gminy Rogowo

