Regulamin konkursu
na najpiękniejszą palmę wielkanocną
w gminie Kołbaskowo
I.

Organizatorem konkursu jest Wójt Gminy Kołbaskowo.

II.

Cel konkursu:
1.
2.
3.
4.
5.

III.

Kultywowanie i popularyzacja wartościowych tradycji.
Prezentacja bogactwa lokalnej roślinności.
Promocja dorobku kulturowego wsi.
Integracja środowisk wiejskich.
Rozwijanie i rozbudzanie zdolności i wyobraźni plastycznej mieszkańców gminy.

Zakres przedmiotowy:
1. Na konkurs należy wykonać palmę wielkanocną, która formą i użytym materiałem nawiązuje do
tradycji własnoręcznego przygotowania palm wielkanocnych.
2. Konkurs przeznaczony jest dla mieszkańców Gminy Kołbaskowo.

IV.

Kategorie konkursu:
1. Praca indywidualna.
2. Praca zespołowa w przedziale wiekowym: do lat 6, 6-18 lat, powyżej 18 lat.

V.

Zgłoszenia:
1. Karty zgłoszeń należy przesłać na adres e-mail: anna.wierzbicka@kolbaskowo.pl, przesłać pocztą
lub dostarczyć osobiście do Urzędu Gminy Kołbaskowo do pok. nr 18 lub 19 do dnia 20.03.2018 r.
(wtorek) do godziny 15.00.
2. Wzór karty stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
3. Każdy zespół/osoba powinien własnoręcznie wykonać jedną palmę wielkanocną.

VI.

Kryteria oceny:
Komisja będzie oceniała palmy według następujących kryteriów:
a. różnorodność użytych materiałów tworzących palmy (np. słoma, kolorowa bibuła, drewno,
włóczka, suszone kwiaty, trawy, wierzba, borowina, bukszpan),
b. pomysłowość,
c. walory estetyczne (kompozycja, dobór barw, architektura bryły),
d. wkład pracy.

VII.

Przebieg konkursu:
1. Palmy należy dostarczyć na pół godziny przed rozpoczęciem nabożeństwa w dniu 25 marca 2018 r.,
w Kościele p.w. Świętej Trójcy w Kołbaskowie, czyli do godz. 11.30.
2. Oceny palm dokona komisja konkursowa.
3. Ogłoszenie wyników nastąpi w Niedzielę Palmową (25 marca 2018 r.)

VIII. Nagrody:
1. Dla 3 najwyżej ocenionych prac w kategoriach:
praca indywidulana, praca zespołowa: 6-18 lat, powyżej 18 lat
organizator przewiduje nagrody finansowe w wysokości:
I miejsce – 300,00 zł., II miejsce - 250,00 zł., III miejsce – 150,00 zł, wyróżnienie – 100,00 zł.
2. W kategorii wiekowej do lat 6 przewidziane są atrakcyjne nagrody rzeczowe.
IX.

Postanowienia końcowe:
1. Komisja konkursowa jest niezawisła w swojej ocenie. Jej werdykt jest niepodważalny.

