
GMINNY KONKURS NA PALMĘ 

WIELKANOCNĄ WOŹNIKI 2022 

REGULAMIN 

 

1. Organizator 

Organizatorem konkursu jest Miejsko-Gminny 

Ośrodek Kultury w Woźnikach. 

2. Cele konkursu: 

 Popularyzowanie oraz kultywowanie 

tradycji i zwyczajów wielkanocnych 

związanych z Niedzielą Palmową oraz 

Wielkanocą; 

 Pogłębienie wiedzy na temat symboliki  

i znaczenia palmy w obrzędowości 

ludowej;  

 Rozbudzanie inwencji twórczej;  

 Przekaz wartości i tradycji ludowej; 

 Integracja społeczności lokalnej; 

 Promocja dorobku kulturowego. 

 

3. Warunki uczestnictwa 

 

1. Konkurs jest skierowany do mieszkańców 

Gminy Woźniki. 

2. W konkursie mogą wziąć udział osoby 

pełnoletnie oraz całe rodziny. Wyplatanie 

palmy może być wspaniałą zabawą dla 

wszystkich grup wiekowych. 

3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie 

jest wykonanie palmy wielkanocnej  

z tradycyjnych materiałów. 

 

 

4. Palma wielkanocna nie może być 

mniejsza niż 100 cm. 

5. Oceniane będą m.in.: wrażenia 

estetyczne, zastosowane materiały do 

wykonania palmy, dbałość o tradycję. 

 

 

4. Termin i miejsce zgłaszania prac 

 

Palmy wielkanocne wraz z wypełnioną  

i podpisaną kartą zgłoszenia należy dostarczyć 

do Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury  

w Woźnikach, ul. Górna 5, 42-289 Woźniki  

w godzinach pracy ośrodka. 

 

 

Termin zgłoszenia upływa 5 kwietnia 2022 r. 

 

 

PODPISANIE PRZEZ UCZESTNIKA 

KONKURSU KARTY ZGŁOSZENIA JEST 

RÓWNOZNACZNE Z AKCEPTACJĄ 

REGULAMINU. 

 

 

5. Organizacja i przebieg konkursu 

 

1. Oceny prac dokona Jury powołane przez 

Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka 

Kultury w Woźnikach. 

2. Jury oceni palmy w dniu 6 kwietnia 2022 r. 

3. Laureaci zostaną poinformowani mailowo o 

wynikach konkursu. 

4. Zdjęcia wszystkich zgłoszonych do 

konkursu palm oraz informacja o wynikach 

konkursu zostaną opublikowane na stronie 

www.mgokwozniki.com oraz na Facebooku. 

 

 

Nagrodzone palmy przechodzą na własność 

organizatora. 

 

Nienagrodzone palmy można odebrać w MGOK 

w Woźnikach (ul. Górna 5) do dnia 8 kwietnia 

2022 r. w godzinach pracy ośrodka. 

 

6. Nagrody 

 

1. Jury przyzna nagrody w formie bonów na 

kwoty: 

I miejsce – 300 zł 

II miejsce – 200 zł 

III miejsce – 100 zł 

2. Jury ma prawo przyznać wyróżnienia. 

3. Każdy uczestnik konkursu otrzyma 

pamiątkowy dyplom. 

4. Decyzje Jury są ostateczne. 

5. Nagrodzone palmy będzie można zobaczyć 

na holu MGOK w Woźnikach. 

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU  

W KONKURSIE! 

 

Dodatkowe informacje udzielane są 

telefonicznie: tel. 34/357 30 37 od wtorku do 

piątku w godz. 11.00 – 21.00. 
 

 

 

http://www.mgokwozniki.com/

