
REGULAMIN KONKURSÓW 
NA NAJŁADNIEJSZE PALMY WIELKANOCNE  

 
 
 
I. Organizatorem konkursów jest Parafia Świętego Zygmunta w Szydłowcu oraz Urząd Miejski  
w Szydłowcu. 
II. Celem konkursów jest popularyzowanie oraz kultywowanie polskich tradycji i zwyczajów 
związanych z Niedzielą Palmową oraz z Wielkanocą. 
1. Konkurs w kat. dziecięcej odbędzie się: 
- na najładniejszą palmę wielkanocną  dla dzieci w klasach „0 – 4 i  dla dzieci w klasach „4 – 8”.  
(maksymalna wysokość 2m, dowolna technika, decyduje dekoracyjność i ogólne wrażenie 
estetyczne i plastyczne). 
2. Konkurs w kat. dorosłych odbędzie się na: 
- najładniejszą palmę dużą tradycyjną (minimalna wysokość 3m, maksymalna 7m, decyduje 
tradycja i surowce użyte do wyrobu, poziom trudności wykonania, dekoracyjność i ogólne wrażenie 
estetyczne i plastyczne).  
Przy ocenie będą brane pod uwagę: estetyka, dobór i bogactwo materiałów, pomysłowość  
i inwencja twórcza. Polecana technika wykonania: materiały naturalne jak: bukszpan, bazie, suche 
kwiaty, borówki, wstążki, bibuła itp.  
III. Warunki udziału: 
1. Uczestnicy konkursów mają za zadanie wykonać indywidualnie lub grupowo tradycyjną palmę 
wielkanocną. 
2. Zgłoszone do konkursu prace powinny być oznaczone metryczką przytwierdzoną do palmy, 
zawierającą następujące informacje o autorze (autorach): imię i nazwisko, miejscowość oraz numer 
telefonu. 
3. Palmy w kat. dziecięcej należy dostarczyć w Niedzielę Palmową tj. 02.04.2023 r. w godz. 13.00-
14.30 do wyznaczonego punktu znajdującego się w Ratuszu Miejskim, Rynek Wielki 1. 
4. Przyjmowanie kart zgłoszeniowych do konkursu na najładniejszą palmę dużą tradycyjną 
odbywać się będzie od dnia 27 do dnia 31 marca 2023r. Karty dostępne są na stronie 
www.szydlowiec.pl oraz w Wydziale Informacji i Promocji, ul. Kilińskiego 10. Wypełnioną kartę 
proszę odesłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Szydłowcu, Rynek Wielki 1 lub dostarczyć 
osobiście do Wydziału Informacji i Promocji, ul. Kilińskiego 10, bądź mailem: 
promocja@szydlowiec.pl. W dniu Kiermaszu nie będą przyjmowane produkty, które nie 
zostały zgłoszone w wyznaczonym terminie.  
IV. Nagrody:  
W konkursie na najładniejszą palmę wielkanocną  w kat. dziecięcej zostanie wyróżnionych 6 prac, 
po 3 prace z każdej kategorii wiekowej: 
I, II i III miejsce w kategorii dla dzieci w klasach 0-4; 
I, II i III miejsce w kategorii dla dzieci w klasach 4-8. 
W konkursie na  najładniejszą palmę dużą tradycyjną dla laureatów 3 pierwszych miejsc 
przewidziane są nagrody pieniężne i dyplomy.  
V. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród: 
1. Ogłoszenie wyników konkursów nastąpi 16 kwietnia 2023r.  
2. Uwaga: osoby nagrodzone powinny mieć przy sobie dokument tożsamości (w celu weryfikacji). 
3. Przekazanie prac na konkurs jest równoważne z wyrażeniem zgody na ekspozycję prac  
z podaniem imion i nazwisk twórców. 
4.  Wyróżnione prace przechodzą na własność organizatora.  
VI. W sprawach nie objętych regulaminem decyduje Organizator. 
 


