
KONKURS NA EKO PALMĘ WIELKANOCNĄ

Mieroszowskie  Centrum Kultury  w  Mieroszowie  ogłasza  konkurs  na  EKO PALMĘ  WIELKANOCNĄ,
którego  celem  jest  popularyzacja  tradycji  i  zwyczajów  wielkanocnych  związanych  z  Niedzielą
Palmową  i  Wielkanocą,  rozwijanie  inwencji  twórczej  przy  wykorzystaniu  wyłącznie  tworzyw
wtórnych, ekologicznych oraz recyklingu. 

Mamy nadzieję, że konkurs stworzy okazję do indywidualnej i zespołowej działalności artystycznej,
promocji  dorobku kulturowego wsi, integracji  środowisk wiejskich oraz wymiany wiedzy na temat
zanikającego zwyczaju własnoręcznego robienia palm.

REGULAMIN KONKURSU NA EKO PALMĘ WIELKANOCNĄ

1. ORGANIZATOR

Organizatorem  konkursu  jest  Mieroszowskie  Centrum  Kultury,  ul.  Żeromskiego  28,
58-350 Mieroszów.

2. CELE KONKURSU

• popularyzowanie tradycji wykonywania palm wielkanocnych z wykorzystaniem nietypowych
– wyłącznie ekologicznych materiałów;

• pogłębianie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palmy wielkanocnej;

• kultywowanie i popularyzacja tradycji i zwyczajów wielkanocnych;

• rozwijanie kreatywności;

• stworzenie okazji  do zaprezentowania własnych pomysłów i  technik wykonania eko palm
wielkanocnych oraz form jej zdobienia;

• integracja środowiska lokalnego.

3. UCZESTNICY

Konkurs  na EKO PALMĘ WIELKANOCNĄ skierowany jest do osób dorosłych z   Gminy Mieroszów  . 

4. ZASADY KONKURSU

Uczestnicy wykonują palmę wielkanocną dowolną techniką przy wykorzystaniu wyłącznie  tworzyw
wtórnych,  ekologicznych  oraz  recyklingu.  Prace  powinny  być  wykonane  własnoręcznie.  Każdy
uczestnik może wykonać maksymalnie jedną pracę konkursową. Do każdej pracy musi być dołączona
wypełniona  karta  zgłoszenia,  a  każda  praca  musi  być  opatrzona  imieniem  i  nazwiskiem  autora.
Przyjmowane będą prace indywidualne. 

5. KRYTERIA OCENY PRAC

1) Prace oceniać będzie powołana przez Organizatora komisja konkursowa.

2) EKO palmy wielkanocne będą oceniane wg następujących kryteriów:

 zgodność z tematyką,

 dobór użytych materiałów, 



 sposób wykonania, 

 pomysłowość, precyzję, kreatywność oraz oryginalność, 

 estetykę wykonania, wkład pracy. 

6. NAGRODY

Jury konkursowe  wyłoni trzech laureatów, którzy otrzymają nagrody.

7. SPOSÓB SKŁADANIA PRAC

Prace  konkursowe  wraz  z  czytelnie  wypełnioną  kartą  zgłoszeniową,  należy  składać  osobiście
w sekretariacie Mieroszowskiego Centrum Kultury, ul. Żeromskiego 28, 58-350 Mieroszów. 

Termin składania prac: do 26.03.2021 r. w godz. 08.00-14.00. 

8. PRZEBIEG KONKURSU

1)  Informacja  o  nagrodzonych  pracach  zostanie  opublikowana  na  FB  Mieroszowskiego
Centrum Kultury.

2) Wszystkie palmy zostaną zaprezentowane na wystawie w Sali Wystawowej MCK oraz na
stronie internetowej Mieroszowskiego Centrum Kultury oraz na FB MCK.

3) Prace należy odebrać do 09.04.2021 r. Po tym terminie MCK nie ponosi odpowiedzialności
za pozostawione prace. 

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator  zastrzega  sobie  możliwość  do  zmiany  terminu  oraz  wprowadzenia  wszelkich  zmian
w regulaminie konkursu. 

Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu. 

Wszelkie spory rozstrzyga Organizator. 

 


