
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIEDZIELA, 1 KWIETNIA 2012 R. 

 

 

ORGANIZATOR:  

Gminne Centrum Kultury  

w Grębowie 

 
 
 
 
 



W związku ze zbliżającymi się obchodami Świąt Wielkanocnych, „Gminne 
Centrum Kultury w Grębowie zaprasza wszystkie szkoły i placówki kulturalne do 
udziału w konkursie na : 
 

„NAJPIĘKNIEJSZĄ PALMĘ WIELKANOCNĄ” 
 
Konkurs skierowany jest do mieszkańców gminy Grębów. 
 
Celem konkursu jest propagowanie tradycji i folkloru związanego ze Świętami 
Wielkanocnymi, pogłębienie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palmy  
w obrzędowości ludowej. Konkurs stwarza okazję do indywidualnej działalności 
artystycznej oraz wymiany wiedzy na temat zanikającego zwyczaju 
własnoręcznego robienia palm. 
 
Regulamin konkursu: 
 W konkursie mogą uczestniczyć mieszkańcy gminy Grębów. 
 Na konkurs można dostarczyć jedną własnoręcznie wykonaną palmę. Szkoły  

i inne placówki max. pięć palm wybranych w drodze wewnętrznych 
eliminacji.  

 Warunkiem udziału jest wykonanie palmy wielkanocnej, użycie naturalnych 
tworzyw i tradycyjnych form zdobniczych. 

 Głównym kryterium oceny prac będą walory artystyczne i  estetyczne. 
 Prace uszkodzone nie będą brane pod uwagę. 
 Oceny pracy dokona jury w dwóch kategoriach: prace indywidualne i prace 

zbiorowe. 
 Dla zwycięzców konkursu organizatorzy przygotowali nagrody. 
 Jury może przyznać dodatkowe wyróżnienia w zależności od ilości i poziomu 

artystycznego prac. 
 Prace lub karty zgłoszenia  należy dostarczyć do dnia 28 marca 2012 (środa) 

do godz. 15
00

 do Gminnego Centrum Kultury w Grębowie.  Po terminie 
prace nie będą przyjmowane. 

 Prace powinny być oznaczone tabliczką(karta zgłoszenia) przytwierdzoną do 
palmy zawierającą następujące informacje: imię i nazwisko lub zespół 
wykonujący pracę i skład zespołu (ilość osób), adres, miejscowość,  
w przypadku dzieci wiek autora, imię i nazwisko opiekuna grupy . 

 Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi w Niedzielę 
Palmową 1 kwietnia 2012 r. o godz. 18.00 na Sali widowiskowej GCK. 
Poprzedzi je  procesyjny pochód i  uroczysta msza  w Kościele Parafialnym  
w Grębowie o godzinie 11

00
. 

 W sprawach organizacyjnych proszę kontaktować się z organizatorami 
konkursu: Gminny Centrum Kultury, 39-410 Grębów , Tel. 15 811 27 11. 

 

 



KARTA ZGŁOSZENIA 

 „KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZĄ PALMĘ WIELKANOCNĄ” 
1 kwietnia 2012 

 
 

 

1.  
(imię i nazwisko autora  lub nazwa i  skład grupy autorskiej) 

 
 

2.  
(ilość osób wraz z opiekunem-wpisać liczbę) 

 
 

3.  
(imię i nazwisko opiekuna zespołu lub grupy) 

 
 

4.  
(adres autora lub nazwa  reprezentowanej placówki/szkoły/zespołu) 

 
 

5.  
(wiek autora pracy) 

 
 

6.  
(nr telefonu kontaktowego) 

 
 
 
 

……………………………………………………………… 
(podpis rodzica lub opiekuna) 

 


