
 

 

REGULAMIN II KONKURSU 

pn. „Tradycyjna Palma Wielkanocna” 

 
 
1. Organizatorzy: 
Miejskie Centrum Kultury im. Wł. St. w Tuszynie 

Parafia św. Witalisa w Tuszynie 

Parafia św. Krzysztofa w Tuszynie Lesie 

 
 
2. Konkurs odbywa się pod Patronatem Burmistrza Miasta Tuszyna 

 
3. Cel konkursu: 
*Kultywowanie i upowszechnianie polskich tradycji i zwyczajów związanych z Niedzielą     
Palmową oraz z Wielkanocą.  
*Rozwijanie zainteresowań twórczością ludową;                                                                              
                                                                       
4. Termin zgłoszenia sołectwa do konkursu: 
Zgłoszenia w formie maila bądź smsa ( o treści nazwa sołectwa/KGW, telefon kontaktowy do 
osoby, która będzie odpowiedzialna w dniu 2. kwietnia za przywiezienie palmy wielkanocnej) 
prosimy kierować da dnia  24 marca 2023 :                                                               
* mailowo sekretariat@moktuszyn.pl 
* lub sms 510-141-603 

 
5. Termin przywiezienia prac konkursowych:  najpóźniej 2 kwietnia 2023 bądź dzień 
wcześniej do Kościoła św. Witalisa w Tuszynie 

 
6. Miejsce konkursu: Kościół św. Witalisa w Tuszynie 

 
7. Godzina rozpoczęcia konkursu: około godziny 13.00 - po mszy świętej o godzinie 12.00; 
godzina zakończenia konkursu – około 14.30 

 
8. Warunki uczestnictwa w Konkursie                                               
*W konkursie mogą brać udział wszystkie sołectwa/KGW z gminy Tuszyn;                 
*Uczestnicy mają za zadanie wykonać tradycyjną palmę wielkanocną,     
*Każde Sołectwo może zgłosić tylko jedną pracę konkursową, przygotowaną przez 
reprezentantów Sołectwa/Koła Gospodyń Wiejskich/Stowarzyszenia,  
*Podstawowe materiały wykorzystywane w tworzeniu palmy wielkanocnej muszą być 
naturalne, 
*Palmy mogą być wykonane w tradycyjnym lub nowoczesnym stylu.   
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9. Komisja konkursowa:                                                                                    
*Oceny palm dokona komisja konkursowa (co najmniej trzy osoby) powołana przez 
organizatora.   
*Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.                                                                 
*Komisja konkursowa sporządzi protokół z oceny palm wielkanocnych.                                                                                      
 
10. Ocenie będzie podlegać: 
*Rodzaj materiału                                                                                           
*Ogólne wrażenie                                                                                            
*Estetyka wykonania 

*Wysokość palmy nie będzie stanowiła głównego kryterium oceny.  
 
11. Nagrody 

* Zostaną przyznane nagrody za 3 pierwsze miejsca oraz upominki dla pozostałych 
uczestników 

I miejsce – nagroda w kwocie 500 zł. 
II miejsce - nagroda w kwocie 400 zł. 
III miejsce – nagroda w kwocie 300 zł. 
 
 
12. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej MCK tj. www.mcktuszyn.pl 
w pierwszym dniu roboczym, a nagrody zostaną wręczone w dniu 2 kwietnia 2023 r.  
 
13. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do regulaminu; 
 
14. Udział w konkursie jest bezpłatny, dobrowolny i oznacza akceptację regulaminu. 
 
15. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody przez osoby uczestniczące w 

nim, na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych na potrzeby konkursu oraz 

zgodę na wykorzystanie wizerunku autorów prac i zdjęć palm wielkanocnych na potrzeby 

promocji konkursu w mediach społecznościowych, na stronie internetowej organizatora i 

Gminy Tuszyn oraz w gazecie „Echo Gminy Tuszyn”. 

 
Więcej informacji o konkursie można uzyskać po nr tel. 42 614-25-89 .                                                                                   
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