
GMINNY KONKURS 
NA PALMĘ I PISANKĘ WIELKANOCNĄ

CELE KONKURSU:
- popularyzowanie oraz kultywowanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych związanych z Niedzielą Palmową oraz Wielkanocą,
- pogłębienie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palmy i pisanki w obrzędowości ludowej,
- przekaz wartości i tradycji ludowych,
- integracja społeczności lokalnej.

KONKURS NA PALMĘ WIELKANOCNĄ

1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas VII i VIII szkoły podstawowej, Kół Gospodyń oraz osób dorosłych.
2. Młodzież szkolna i Koła Gospodyń zgłaszają do konkursu po 3 palmy z każdej placówki. Organizator zwraca się z prośbą 
   o przeprowadzenie eliminacji w szkołach.
3. Do udziału w konkursie zapraszamy również dorosłych mieszkańców naszej gminy. Wszystkich chętnych prosimy o przygotowanie 
   jednej palmy wielkanocnej.
4. Preferowana technika wykonania - materiały naturalne: żarnowiec, bukszpan, bazie, jałowiec, suche kwiaty, trawy, trzcina, wstążki, 
   wydmuszki, bibuła, itp.
5. Wysokość palmy musi wynosić minimum 50 cm, maksymalnie 3 m.
6. Ze względów organizacyjnych udział w konkursie należy zgłosić telefonicznie - 134355067, 533 881 599 - do dnia 1.04.2020 r. (środa).
7. Przygotowane palmy należy przywieźć osobiście 5.04.2020 r. (niedziela) na uroczystą Mszę św. w Kościele Parafialnym 
   w Rymanowie-Zdroju - rozpoczęcie godz. 14:00. Zbiórka przy Amfiteatrze nad Czarnym Potokiem o godz. 13:40.
8. Podsumowanie konkursu nastąpi po Mszy św. przy Amfiteatrze nad Czarnym Potokiem w Rymanowie-Zdroju.
9. Dla zapewnienia odpowiedniej ekspozycji organizatorzy proszą o samodzielne przygotowanie stojaka pod wykonaną palmę.

KONKURS NA PISANKĘ WIELKANOCNĄ

       1. W konkursie mogą uczestniczyć Koła Gospodyń oraz osoby dorosłe.
       2. Technika wykonania prac dowolna.
       3. Ilość pisanek zgłoszonych do konkursu jest nieograniczona - min. 4 pisanki wykonane jedną techniką, 
          odpowiednio wyeksponowane (np. taca, koszyk).
       4. Organizator przewiduje możliwość sprzedaży prac przez rękodzielników.
               5. Ze względów organizacyjnych udział w konkursie należy zgłosić telefonicznie (134355067,  533 881 599) 
                              lub osobiście do dnia 1.04.2020 r. (środa) w Gminnym Ośrodku Kultury w Rymanowie.
                           6. Prace można składać 5.04.2020 r. (niedziela) w godz. 12:00-14:00 w Amfiteatrze nad Czarnym 
                              Potokiem w Rymanowie-Zdroju.
                                7. Podsumowanie konkursu nastąpi 5.04.2020 r. (niedziela) ok. godz. 15:30. 
                                   Obecność wykonawców prac jest obowiązkowa.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

                     1. Prace powinny być opisane (imię i nazwisko, miejscowość, 
                        kontakt telefoniczny).
                          2. Kryterium oceny prac będą:
                             - walory artystyczne i estetyczne,
                             - nawiązanie do tradycji,
                             - pomysłowość,
                             - bogactwo użytych materiałów.
                               3. Dodatkowe informacje dotyczące konkursu można 
                                 uzyskać w Gminnym Ośrodku Kultury w Rymanowie - 
                                 tel. 13 43 55 067, 533 811 599.

DO UDZIAŁU ZAPRASZA 
GMINNY OŚRODEK KULTURY W RYMANOWIE


	Strona 1

