
Regulamin konkursu  
na Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną 

 

I. ORGANIZATOR 

Organizatorem Konkursu na Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną jest Biblioteka Publiczna Miasta i 

Gminy w Cybince, filia w Uradzie. 

II. CELE KONKURSU 

a. Popularyzowanie oraz kultywowanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych związanych z 

Niedzielą Palmową i Okresem Wielkanocy. 

b. Pogłębianie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palmy w obrzędowości ludowej. 

c. Stworzenie okazji do zaprezentowania przez dzieci oraz młodzież z terenu Gminy Cybinka, 

własnych pomysłów i technik wykonania palm wielkanocnych oraz form jej zdobienia. 

d. Rozbudzanie inwencji twórczej. 

e. Przekaz wartości i tradycji w rodzinie. 

III. WARUNKI UDZIAŁU 

a. Technika wykonania: dowolna, przestrzenna. Wielkość powyżej 50 cm. 

b. O wyłonieniu zwycięzców Konkursu decyduje Komisja Konkursowa powołana przez 

Organizatora, zwana dalej „Komisją”. 

c. Komisja zobowiązana jest do zachowania bezstronności podczas oceny poszczególnych prac. 

d. Prace powinny być oznaczone czytelną metryczką, mocno przytwierdzoną do palmy, 

zawierającą następujące informacje: 

i. Imiona i nazwiska twórców palmy; 

ii. Nazwę placówki, adres, klasa lub pełna nazwa instytucji, koła, itp. 

iii. Imię i nazwisko nauczyciela bądź opiekuna. 

iv. Telefon kontaktowy. 

e. Prace konkursowe muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej nie przedstawianymi na 

innych konkursach. 

f. Pracę należy dostarczyć do siedziby Organizatora: 

Biblioteka w Uradzie 

ul. Odrzańska 8a 

69-108 Cybinka 

 

lub 

 

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Cybince 

ul. Słubicka 28 

69-108 Cybinka 

w terminie do 19 marca 2021 roku. 

g. Rozstrzygnięcie Konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi 24 marca br.  

h. Lista laureatów oraz wszystkie prace udostępnione będą na stronie internetowej 

www.cybinka.pl, www.biblioteka-cybinka.pl oraz w mediach społecznościowych. 

i. O wynikach Konkursu i sposobie odbioru nagród zwycięzcy zostaną powiadomieni 

telefonicznie. 

IV. KRYTERIA I OCENA PRAC 

Przy ocenie palm wielkanocnych Jury będzie brało pod uwagę: samodzielność,  inwencję twórczą, 

kreatywność, estetykę wykonania, różnorodność wykorzystanych materiałów, odzwierciedlenie 

tematu konkursu. 

 

 

http://www.cybinka.pl/
http://www.biblioteka-cybinka.pl/


V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

a. Uczestnik Konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych 

osobowych przez Organizatora w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody: 

umieszczenia danych w materiałach publikowanych przez Organizatora, na stronie 

internetowej i mediach społecznościowych Organizatora oraz Urzędu Miejskiego w Cybince. 

b. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie prac. 

c. Szczegółowe informacje o Konkursie można uzyskać pod numerem telefonu: 68 391 11 75. 

d. Wszelkie sprawy, które nie zostały uwzględnione w Regulaminie, rozstrzyga Organizator, na 

co Uczestnik wyraża zgodę. 

e. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z zaakceptowaniem powyższego Regulaminu. 

f. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego 

Regulaminu rozstrzyga Organizator. 

 


