GMINNY KONKURS
NA PALMĘ I PISANKĘ WIELKANOCNĄ
CELE KONKURSÓW:
- 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 IV - VIII szkoły podstawowej, uczniów szkół ponadpodstawowych, Kół Gospodyń oraz osób dorosłych.
2. Wszystkich chętnych prosimy o przygotowanie jednej palmy wielkanocnej.
3. Palma powinna być wykonana z naturalnych materiałów np.: żarnowiec, bukszpan, bazie, jałowiec, suche kwiaty, trawy, trzcina.
Do jej ozdobienia można wykorzystać wstążki, wydmuszki, bibułę, itp.
4. Wysokość palmy musi wynosić minimum 50 cm, maksymalnie 2 m.

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).

ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSACH
1. Przygotowane do konkursu prace (palmy, pisanki) należy złożyć w Gminnym Ośrodku Kultury w Rymanowie do dnia 23.03.2021 r.
2. Prace muszą być przygotowane do ekspozycji (palmy muszą posiadać stojaki) i podpisane (imię i nazwisko). Informacja o autorze pracy
powinna być w sposób trwały do niej przymocowana. Wraz z pracą dostarczona musi zostać wypełniona czytelnie i podpisana karta
zgłoszenia (w załączeniu do regulaminu).
3. Prace uszkodzone, nieprzygotowane do ekspozycji, niepodpisane czy bez karty zgłoszenia i oświadczenia nie będą brane pod uwagę.
4. Kryterium oceny prac będą:
- walory artystyczne i estetyczne,
- nawiązanie do tradycji,
- pomysłowość,
- bogactwo użytych materiałów.
5. Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 31 marca 2021 r. na stronie www.info.rymanow.pl i na facebooku. Nagrody, w zależności od sytuacji
związanej z koronawirusem, prześlemy lub wręczymy w terminie wyznaczonym w późniejszym czasie.
6. Prace zgłoszone do konkursu zostaną wystawione w holu Domu Kultury w Rymanowie.
7. Dodatkowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Gminnym Ośrodku Kultury w Rymanowie - tel. 13 43 55 067, 533 811 599.
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