
Solec nad Wisłą 04.03.2020 r. 

 

I KONKURS PT." PALMA I PISANKA WIELKANOCNA" 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie na najpiękniejsze, tradycyjne palmy i pisanki 

wielkanocne, którego regulamin znajduje się poniżej. 

 

REGULAMIN KONKURSU: 

1. Organizatorzy: 

 

- Parafia pw.  Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Solcu nad Wisłą  

- Wójt Gminy Solec nad Wisłą 

- Komisja Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Promocji Gminy 

- Gminny Ośrodek Kultury w Solcu nad Wisłą 

 

 2. Cele konkursu: 

- Popularyzowanie oraz kultywowanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych związanych z   

Niedzielą Palmową oraz Wielkanocną 

- Pogłębianie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palmy w obrzędowości ludowej 

- Stworzenie okazji do zaprezentowania przez uczestników własnych pomysłów oraz technik 

wykonania palm wielkanocnych i pisanek 

- Rozbudzenie inwencji twórczej, 

- Integracja społeczności lokalnej 

- Konkurs adresowany jest do wszystkich placówek oświatowych, Kół Gospodyo Wiejskich, 

stowarzyszeo oraz osób indywidualnych na terenie Gminy Solec nad Wisłą zajmujących się tą 

dziedziną twórczości 

  

 3. Warunki uczestnictwa: 



 Osoby zainteresowane konkursem proszone są o dostarczenie prac: 

- co najmniej 1 sztuki "Palmy" z każdej placówki bądź organizacji, 

- co najmniej 1 sztuki "Pisanki" z każdej placówki bądź organizacji. 

  Przyjmowane są tylko prace indywidualne w kat. dzieci do lat 10, młodzież do 

lat 15 i młodzież do lat 18 oraz prace indywidualne jak i zespołowe w kat. dorośli, 

  Do prac muszą byd dołączone karty zgłoszeniowe (zał. 1), 

  Prace konkursowe należy dostarczyd w dniu 26 marca 2020 r. (czwartek) na 

adres: Gminny Ośrodek Kultury, pl. Bolesława Śmiałego 6, tel.: 48 37 61 315, w 

godz.: 9.00-17:00, 

  Prace konkursowe należy dostarczyd w dniu 26 marca 2020 r. (czwartek) na 

adres: Gminny Ośrodek Kultury, pl. Bolesława Śmiałego 6, tel.: 48 37 61 315, w 

godz.: 9.00-17:00, 

  Prace będą nagrodzone w kategoriach: 

-palma wielkanocna, 

-pisanka wielkanocna.  

W kategoriach wiekowych: 

- dzieci do lat 10 (prace indywidualne), 

- młodzież do lat 15 (prace indywidualne), 

- młodzież do lat 18 (prace indywidualne), 

- dorośli ( prace indywidualne i zespołowe). 

 Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi dnia 29 marca 2020r. 

(niedziela) o godz.9.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Solcu nad Wisłą. 

 Po wręczeniu nagród rozpocznie się I Kiermasz Wielkanocny przed 

budynkiem Gminnego Ośrodka Kultury w Solcu nad Wisłą a w przypadku 

niepogody w jego budynku. 

 Każdą placówkę bądź organizację zapraszamy do udziału w wyżej 

wspomnianym I Kiermaszu Wielkanocnym i zaprezentowania swojego dorobku 

twórczego związanego z Wielkanocą i nie tylko. 

 Zachęcany do sprzedaży swoich wyrobów o charakterze wielkanocnym 

(palmy, pisanki, stroiki, baranki, koszyczki, serwetki i inne wyroby świąteczne). 

 Zapraszamy także osoby indywidualne do zaprezentowania swojego dorobku 

związanego z Wielkanocą. 

 

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: 

- 693 449 249 - Elżbieta Skalioska 

- 601 747 316 - Mariola Kolenda, 

- 48 37 61 315 - Gminny Ośrodek Kultury w Solcu nad Wisłą. 

 

 

 



 


