REGULAMIN
X Gminnego Konkursu na najpiękniejszą Palmę Wielkanocną
I.
Organizator
Burmistrz Miasta i Gminy Jaraczewo
Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół
Gminny Ośrodek Kultury w Jaraczewie
1.
Uczestnicy konkursu:
Konkurs jest adresowany do uczniów wszystkich Szkół Podstawowych i Gimnazjów gminy Jaraczewo.
W konkursie może wziąć udział każdy, kto ma pomysł na stworzenie oryginalnej palmy wielkanocnej.
Uczniowie wykonują prace indywidualnie – nie zbiorowo.
2.
Cele konkursu:
Przybliżenie pięknych tradycji związanych z Wielkanocą.
Poznanie zwyczajów wielkanocnych.
Uczenie dostrzegania piękna wytworów kultury ludowej.
Inspirowanie twórczości opartej na motywach ludowych.
Uwrażliwienie na potrzebę kultywowania tradycji.
Promocja szkoły w środowisku.
3. Zadanie konkursowe:
Uczestnicy konkursu mają za zadanie przygotować palmy wielkanocne pod względem:
symbolicznym (np. gałązki wierzby – oznaka zmartwychwstania i nieśmiertelności duszy);
technicznym (sposób wykonania oraz opis pracy);
estetycznym (wysokość – do 1m, bogactwo użytych materiałów, estetyka).
4. Kryteria oceny:
a) Ocenie podlegać będzie:
nawiązanie do symboliki; pomysłowość; estetyka; technika wykonania; bogactwo użytych materiałów;
indywidualne doznania członków Jury.
b) Komisja nie będzie uwzględniała gotowych palm i elementów wykonanych ze sztucznych
materiałów.
5. Nagrody:
Komisja wybierze spośród wszystkich uczestników jednego zwycięzcę przyznając mu główną nagrodę
oraz dodatkowo może wyróżnić dwóch uczestników przyznając im II i III nagrodę.
6. Miejsce i czas trwania konkursu:
a) Konkurs odbędzie się 14 kwietnia 2019r. w Namiocie na Targowisku Miejskim w Jaraczewie,
w godzinach od 14.00 do 15.00. w ramach Kiermaszu Wielkanocnego.
b) Do godziny 13.00 - uczestnicy powinni zgłosić się z palmami oraz krótkim opisem pracy (5 – 6 zdań)
w celu przygotowania ekspozycji konkursowej.
c) Od godz. 14.30 do 15.00 komisja będzie oceniała palmy wielkanocne dostarczone przez
uczestników.
d) Prezentacja palm dla publiczności potrwa do 17.00.
e) Około godz.16.30 nastąpi ogłoszenie wyników oraz zostaną przyznane nagrody.
7. Zgłoszenia:
Uczestnicy zobowiązani są zgłosić udział w konkursie do 29 marca 2019r. GOK w Jaraczewie, przy ul.
Kolejowej 4 lub telefonicznie na numer: 695 126 122 lub mailowo na gok@jaraczewo.pl

