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„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” . 

REGULAMIN KONKURSU NA  

NAJPIĘKNIEJSZĄ PALMĘ WIELKANOCNĄ 

I. Organizator 

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli w Inowrocławiu,  

ul. Poznańska 133A/106, 88-100 Inowrocław. 

II. Cele konkursu 

 

 Zachowanie tradycji wykonania palm wielkanocnych, 

 Pobudzenie inwencji twórczej w zakresie wykonania palm wielkanocnych, 

 Rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz uzdolnień plastycznych osób z terenu powiatu 

inowrocławskiego, 

 Aktywizacja mieszkańców z terenu powiatu inowrocławskiego w kierunku uprawiania sztuki 

ludowej, 

 Kształtowanie aktywnej i twórczej postawy społeczeństwa wobec tradycji kulturowej 

związanej z obrzędami okresu Wielkiej Nocy, 

 Kształtowanie postaw przedsiębiorczych bazujących na sztuce ludowej, 

 Ocalenie od zapomnienia typowych form twórczości ludowej związanych z okresem 

Wielkanocnym, 

 Propagowanie lokalnego i narodowego folkloru, poprzez popularyzację twórczości własnej 

związanej z tematyką Świąt Wielkanocnych. 

 

III. Warunki uczestnictwa 
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„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” . 

1. W konkursie mogą wziąć udział osoby zamieszkujące tereny powiatu inowrocławskiego; tj 

mieszkańcy gmin: Dąbrowa Biskupia, Gniewkowo, Inowrocław (gmina wiejska), Janikowo, 

Kruszwica, Pakość, Rojewo, Złotniki Kujawskie. 

2. Uczestnik konkursu zgłasza jedną samodzielnie wykonaną pracę. 

3. Do każdej palmy wielkanocnej należy dołączyć kartkę z następującymi informacjami: imię i 

nazwisko, adres i nr tel. kontaktowego oraz wiek autora, w dniu złożenia pracy na konkurs. 

4. Palmę wielkanocną wraz z Kartą zgłoszenia udziału w konkursie (stanowiącą Załącznik nr 1) 

należy dostarczyć do dnia 19 marca 2018 roku (poniedziałek) do godziny 15.00  do siedziby 

Organizatora. 

5. Prace nie dostarczone w wymaganym terminie nie będą brały udziału w konkursie. 

6. Technika wykonania palmy wielkanocnej jest dowolna. 

7. Za zabezpieczenie prac podczas transportu odpowiada uczestnik konkursu. Palmy 

wielkanocne uszkodzone nie wezmą udziału w konkursie. 

8.  Prace nienagrodzone należy odebrać w dniu 26 marca 2018 roku w godzinach 7.30 – 15.30. 

Za nie odebrane prace w terminie organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności. 

 

IV. Ocena konkursowa 

1. Kryteria oceny: 

 Ogólne wrażenie artystyczne i oryginalność wykonania, 

 Opracowanie ogólne, dobór i wykorzystanie materiałów, 

 Motywy regionalne, 

 Wkład pracy (w kategorii Dzieci – wkład pracy i samodzielność wykonania), 

2. Ocena prac dokonana zostanie w trzech kategoriach: 

 Dzieci - do 13 r. z. 

 Młodzież – od 14 r. ż. do 18 r.ż. 

 Dorośli – powyżej 19 r. ż. 
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„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” . 

3. Oceny prac dokona jury powołane przez organizatora – Stowarzyszenie Lokalna Grupa 

Działania Czarnoziem na Soli w Inowrocławiu. 

4. Trzy najlepsze prace (po jednej w każdej kategorii wiekowej) zostaną nagrodzone. Jury 

otrzyma także prawo przyznawania wyróżnień specjalnych – po jednym w każdej kategorii. 

Przyznanie wyróżnienia ma charakter fakultatywny. 

5. W przypadku braku prac konkursowych w danej kategorii wiekowej, nagrody (wyróżnienia) 

przewidziane dla tej kategorii przekazywane są do najniższej zgłoszonej kategorii wiekowej. 

6. Prace niezgodne z regulaminem konkursu nie będą ocenione. 

 

V. Rozstrzygnięcie konkursu 

1. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników odbędzie się w dniu 21 marca 2018 r. w 

siedzibie Organizatora o godzinie 10:00. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w dniu 22 

marca 2018 r. w Inowrocławiu. O szczegółach odbioru nagród zwycięzcy zostaną 

poinformowani telefonicznie. Odbiór nagród - wyłącznie osobisty. 

2. Wyniki konkursu zawierające dane nagrodzonych autorów zostaną niezwłocznie podane do 

publicznej wiadomości na stronie internetowej www.czarnoziemnasoli.pl 

 

Informacje związane z konkursem można uzyskać w Biurze Stowarzyszenia LGD 

Czarnoziem na Soli lub pod numerem telefonu:  

(52) 353  71 12. 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie! 

    Karta zgłoszenia do konkursu 



 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania  

CZARNOZIEM NA SOLI 

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 133A lok. 106 

tel./fax (52) 353 71 12 

lgdczarnoziemnasoli@wp.pl 
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ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONKURSIE NA NAJPIĘKNIEJSZĄ PALMĘ 

WIELKANOCNĄ 

 

1. IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA–  

………………………………………………………………………………………… 

2.  ADRES ZAMIESZKANIA UCZESTNIKA –  

………………………………………………………………………………………… 

3. TELEFON KONTAKTOWY –  

………………………………………………………………………………………… 

4.  IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA (JEŚLI UCZESTNIK JEST NIEPEŁNOLETNI) - 

……………………………………………………………………………………………* 

Oświadczenie opiekuna uczestnika 

*Wyrażam zgodę na udział ……............................................................... w Konkursie na 

najpiękniejszą palmę wielkanocną. 

………………………………………. 

Data i czytelny podpis opiekuna 

 

 

 

Składając pracę na konkurs potwierdzam, że zapoznałem się, rozumiem i akceptuję warunki 

uczestnictwa i inne postanowienia regulaminu Konkursu 



 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania  

CZARNOZIEM NA SOLI 

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 133A lok. 106 

tel./fax (52) 353 71 12 

lgdczarnoziemnasoli@wp.pl 
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Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie 

LGD Czarnoziem na Soli teraz i w przyszłości w celach:  

TAK/NIE*) – organizacyjnych i informacyjnych związanych z przeprowadzeniem konkursu 

„Skarby Kujaw w mojej okolicy”,  

TAK/NIE* - promocyjnych,  

*) – niepotrzebne skreślić  

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, 

poz. 926 z późn. zm.). Wiem, że przysługuje mi prawo wglądu do swoich danych oraz do ich 

poprawienia, a także ewentualnego usunięcia. 

 

 

………………………………………. 

Data i czytelny podpis uczestnika, a gdy uczestnik niepełnoletni - opiekuna 

 

 

       

 


