REGULAMIN KONKURSU
NA „NAJPIĘKNIEJSZĄ PALMĘ WIELKANOCNĄ”
1. ORGANIZATOR:


Gmina Rojewo i Samorządowy Zespół Oświaty i Kultury w Rojewie

2. CEL:





Kultywowanie i popularyzacja tradycji i zwyczajów wielkanocnych związanych z Niedzielą Palmową i
Wielkanocą,
Promocja dorobku kulturowego wsi,
Integracja środowiska lokalnego,
Stworzenie okazji do zaprezentowania własnych pomysłów i technik wykonania palm wielkanocnych
oraz form jej zdobienia.

3. UCZESTNICY:


Sołectwa Gminy Rojewo

4. WARUNKI UDZIAŁU:




Na konkurs należy dostarczyć własnoręcznie wykonaną tradycyjną palmę wielkanocną- jedna palma z
danego sołectwa (ze względów technicznych długość palmy nie powinna przekroczyć 1,5 metra),
Palmy powinny być wykonane z materiałów naturalnych: bukszpanu, bazi, żarnowca, suchych
kwiatów, bibuły, wstążek itp.
Do konkursu nie zostaną dopuszczone prace zawierające elementy niezgodne z regulaminem, a w
szczególności: gotowe (kupione), wykonane ze sztucznych gotowych (kupionych) materiałów i
elementów zdobniczych.

5. PRZEBIEG KONKURSU:




Palmy należy dostarczyć 3 kwietnia 2022 r. (niedziela) do godz. 10:00 na miejsce „IV Kiermaszu
Wielkanocnego w Rojewie”, który odbędzie się na Hali Sportowej w Rojewie.
Dostarczone na konkurs palmy zostaną poddane ocenie przez Komisję Konkursową powołaną przez
Organizatora.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 3 kwietnia 2022 r. o godzinie 12:00 w Hali Sportowej w Rojewie
podczas „IV Kiermaszu Wielkanocnego w Rojewie”, gdzie nastąpi ogłoszenie wyników i uroczyste
wręczenie dyplomów i nagród.

6. KRYTERIA OCENY:
Oceniając prace jury będzie brało pod uwagę:





estetykę wykonania
zgodność z regulaminem
pomysłowość i inwencję twórczą
dobór odpowiednich materiałów i elementów zdobniczych

7. NAGRODY:



za najpiękniejsze palmy przyznane zostaną nagrody rzeczowe (nagrodzone zostaną trzy pierwsze
miejsca)
na stronie internetowej www.rojewo.pl zostaną opublikowane wyniki konkursu oraz galeria zdjęć z
konkursu.

8. KONTAKT:


Osoba odpowiedzialna z ramienia organizatora za nadzór nad przebiegiem konkursu:
Michał Walczak – Referent ds. Kultury i Sportu – tel.: 533 322 504
e-mail: promocja.szoik.rojewo@gmail.com

Załącznik Nr 1
do Regulaminu konkursu na
„Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną”

KARTA ZGŁOSZENIA
do konkursu na

„Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną”

1. Nazwa sołectwa
……………………………………………………………………………………………………….
2. Pełna nazwa organizacji działającej we wsi będącej wykonawcą palmy:
…………………………………………………………………………………………………….....
3. Imię i nazwisko, pełniona funkcja oraz dane kontaktowe osoby dokonującej zgłoszenia palmy
do konkursu:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Jednocześnie oświadczam, że:
1. Zapoznałam/em się z Regulaminem uczestnictwa w konkursie, akceptuję wszystkie określone w nim warunki i
zobowiązuję się do ich przestrzegania.
2. Zgłaszana do konkursu palma spełnia warunki określone w regulaminie.
3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami).
4. Wszystkie dane zawarte w karcie zgłoszeniowej są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym. Jestem świadoma/y
odpowiedzialności prawnej z tytułu podania danych nieprawdziwych.

…………………………………..................
(podpis osoby dokonującej zgłoszenia)

