
W związku ze zbliżającymi się obchodami Świąt Wielkanocnych Wójt Gminy Besko, Gminny Ośrodek Kultury w Besku, Parafia Besko 

zaprasza wszystkie szkoły, placówki kulturalne, kluby oraz rodziny i osoby chętne do udziału w konkursie na: 

„NAJPIĘKNIEJSZĄ PALMĘ WIELKANOCNĄ” 

1. Organizatorzy konkursu: 

Organizatorem konkursu jest Wójt Gminy Besko, Gminny Ośrodek Kultury w Besku oraz Parafia p.w. Podwyższenia 

Krzyża Świętego w Besku 

2. Cele konkursu: 

✔popularyzowanie oraz kultywowanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych związanych z Niedzielą Palmową oraz 

Wielkanocą; 

✔ pogłębienie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palmy w obrzędowości ludowej; 

✔ rozbudzanie inwencji twórczej; 

✔ integracja społeczności lokalnej. 

3. Warunki uczestnictwa: 

 ✔ Prace konkursowe muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej nie przedstawianymi na innych konkursach.  

✔ Konkurs ma charakter otwarty. Uczestnicy konkursu  (szkoły, kluby, stowarzyszenia, rodziny i placówki oświatowe, 

osoby indywidualne) mają za zadanie wykonać  tylko jedną palmę. 

✔ Technika wykonania: materiały naturalne (np. bukszpan, bazie, suche kwiaty itp.), krepa, wstążka, bibuła itp.. 

✔Palmy należy dostarczyć do Gminnego Ośrodka Kultury w Besku do dnia 06 kwietnia 2022 (środa) wraz z kartą 

zgłoszeniową. 

✔Wykonawcy palm zobowiązują się do przybycia w niedzielę Palmowa do Gminnego Ośrodka Kultury na godzinę 10:30, 

skąd nastąpi przejście do Kościoła parafialnego na Uroczystą Mszę Świętą. Każda palma musi uczestniczyć w obchodach 

wraz z delegacją! 

✔ Każda praca powinna być podpisana (nazwa grupy, osoby), 

4. Kategorie konkursowe:  

I KATEGORIA:  Palmy do wysokości 1 m 

II KATEGORIA: Palmy o wysokości 1-2,5m 

III KATEGORIA: Palmy o wysokości powyżej 2,5 m. 

5. Ocena: 

✔ Oceny prac dokona komisja powołana przez Organizatorów, 

✔ W każdej kategorii wyłoniony zostanie tylko 1 zwycięzca, 

✔ Ocenie prac podlegać będzie: 

- pomysłowość i inwencja twórcza uczestników konkursu, 

- dobór materiałów i elementów zdobniczych,  

- bogactwo użytych materiałów, 

- estetyka wykonania .  

✔ Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w Niedzielę Palmową (10 kwietnia), tuż przed rozpoczęciem Misterium Męki 

Pańskiej. 

✔ Autorzy nagrodzonych prac otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe. 

6. Postanowienia końcowe: 

 ✔ Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez organizatorów danych osobowych 

autorów oraz na wykorzystanie wizerunku w pokonkursowych relacjach 

✔ Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator konkursu. 



KARTA ZGŁOSZENIA 

„KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZĄ  

PALMĘ WIELKANOCNĄ” 

 

1. …………………………………………………………………… (Nazwa i skład grupy autorskiej) 

 

2. ……………………………………………………………………..(ilość osób wraz z opiekunem zespołu 

lub grupy) 

 

 

3. …………………………………………………………………… (Imię i nazwisko opiekuna zespołu lub 

grupy) 

 

 

4. …………………………………………………………………… (nr telefonu kontaktowego osoby 

odpowiedzialnej za delegację osób) 

 

 

……………………………………………………….. 

(podpis osoby upoważnionej) 


