Konkurs na Palmę Wielkanocną
I. CELE KONKURSU
Celem Konkursu na Palmę Wielkanocną jest:
- kultywowanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych związanych z Niedzielą Palmową na
terenie Diecezji Sandomierskiej,
- podtrzymanie tradycji Konkursu na Palmę Wielkanocną organizowanego przez KSM DS.,
- pogłębienie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palmy,
- rozbudzanie kreatywności i wyobraźni plastycznej uczestników konkursu,
- integracja społeczności lokalnej, parafii, wspólnot, w tym integracja międzypokoleniowa.
II. WARUNKI UCZESTNICTWA, ZASADY ORAZ PRZEBIEG KONKURSU
a) Zadanie konkursowe:
- Uczestnikami konkursu mogą być osoby/wspólnoty/szkoły/parafie działające na terenie
Diecezji Sandomierskiej,
- Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonać samodzielnie lub w grupie tradycyjne palmy
wielkanocne,
- Do konkursu mogą być zgłaszane palmy wykonane wg wzoru palmy tradycyjnej,
z naturalnych elementów takich jak: bukszpan, ostrokrzew, jałowiec, tuja, cis, bazie, gałązki
leszczyny, gałązki wierzby itp.,
- Jako elementy ozdoby: trawy i kwiaty naturalne lub suche, kwiaty zrobione z bibuły,
wstążki z bibuły. Do dekoracji można użyć takich materiałów jak: drewno, krepina, bibuła,
papier, pióra itp. Sztuczne kwiaty i gałązki są niedopuszczalne,
- Prace powinny być oznaczone metryczką przytwierdzoną do palmy, zawierającą następujące
informacje: imię i nazwisko autora palmy (bądź autorów), parafię, wspólnotę, klasę,
kategorię.
b) Warunki uczestnictwa:
- Prace mogą być wykonywane indywidualnie lub zespołowo.
- Palmy będą oceniane w następujących kategoriach:
KATEGORIA 1 – Parafia/Szkoła
KATEGORIA 2 – Wspólnota (KSM, AK, Oaza, Wspólnota Intronizacji itp.)
KATEGORIA 3 – Indywidualne osoby
c) Ocena prac:
Prace będą oceniane przez powołaną do celów Konkursu Komisję Konkursową. Komisja
Konkursowa podczas oceny prac będzie brała pod uwagę następujące kryteria:
 nawiązanie do tradycji,
 kreatywność,
 dekoracyjność (kompozycja, kolorystyka, dodatki).
 ogólne wrażenie estetyczne
 oryginalność pomysłu
 dobór i wykorzystanie materiałów
 wkład pracy;
 zgodność z regulaminem.

Do konkursu nie zostaną dopuszczone gotowe palmy wielkanocne lub wykonane ze
sztucznych kwiatów i gałązek. Palma musi zostać postawiona pionowo siłą ludzkich mięśni,
bądź oparta w pozycji pionowej.
d) Zgłoszenia konkursowe:
Zgłoszenia w formie zdjęć albo filmów należy przesłać na adres e-mail
ksm.sandomierz@gmail.com
Zgłoszenie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez uczestników na przetwarzanie
danych osobowych wyłącznie do celów konkursu. Zgłoszenie udziału w konkursie oznacza
również pełną akceptację warunków niniejszego regulaminu.
e) Termin konkursu:
Prace konkursowe przesyłamy do 24 marca 2021 r. do godz. 23:59. Ogłoszenie wyników na
stronie
KSMu
oraz
Diecezji
Sandomierskiej
25.03.2021
r.
Wręczenie nagród dla zwycięzców każdej kategorii nastąpi 28 marca 2021 r. w Niedzielę
Palmową w Bazylice Katedralnej podczas Mszy Świętej. (Kategorie zespołowe odbierają
nagrodę w 3-osobowej delegacji)
f) Nagrody:
Komisja Konkursowa oceni palmy przyznając po trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii
oraz wyróżnienia. Każdy uczestnik konkursu otrzyma pamiątkowy dyplom. Wyniki konkursu,
zawierające imiona i nazwiska autorów nagrodzonych prac, zostaną podane do publicznej
wiadomości na stronach internetowych organizatorów konkursu.
Zwycięzcy każdej kategorii odbierają nagrody 28 marca 2021 r. w Bazylice Katedralnej
podczas Mszy Świętej w Niedzielę Palmową. Nagrody za II i III miejsca i wyróżnienia oraz
dyplomy prześlemy na wskazany w mailu adres.

