
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XVI KONKURS 
PALMA KURPIOWSKA 2018 

– ELIMINACJE GMINNE 
 

Organizatorzy: 

WÓJT GMINY KADZIDŁO 
CENTRUM KULTURY KURPIOWSKIEJ 

im.ks.M.MIESZKI w Kadzidle 
 



Cele konkursu: 
-popularyzacja tradycyjnej plastyki obrzędowej 
- zbadanie aktualnego stanu umiejętności wykonywania palm 
wielkanocnych 
- reaktywowanie i zachowanie tradycyjnych elementów  
i motywów we współczesnej 
plastyce obrzędowej związanej ze Świętami Wielkanocnymi 

 
Założenia regulaminowe: 
1. Konkurs obejmuje dziedzinę twórczości –palmę 
kurpiowską 
2. Palmy wykonane mogą być z roślinności leśnej nie 
podlegającej ochronie lub całkowicie z bibuły 
3. Palmy wykonane z widłaka lub innych roślin chronionych 
nie wezmą udziału w konkursie. 
4. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych 
i oddziałów gimnazjalnych gminy Kadzidło 
- w konkursie udział mogą wziąć uczestnicy indywidualni: 
kategorie wiekowe:   
klasy 0-III, IV –VII,  gimnazja  
oraz uczestnik zbiorowy: kategorie wiekowe: 
 klasy 0-III,IV-VII,gimnazja 
-  każdy uczestnik zgłasza do konkursu tylko jedną palmę 
5.Dodatkowo Koła Gospodyń Wiejskich z terenu gminy 
Kadzidło mogą zgłaszać po jednej palmie, za którą każde 
Koło otrzyma nagrodę pieniężną .  
6. Oceny prac dokona Jury składające się 
 z profesjonalistów powołane przez Centrum Kultury 
Kurpiowskiej im.Ks.M.Mieszki w Kadzidle 
 
 

7. Komisja przy ocenie będzie brać pod uwagę przede 
wszystkim: 
- minimalna wysokość palm zgłoszonych  
do konkursu powinna wynosić 1,2 metra  
/liczona od początku zdobienia palmy/ 
- poziom artystyczny/kolorystyka, kompozycja/ 
- użycie tradycyjnych materiałów /papier, bibuła, roślinność 
zielona niechroniona/ 
- indywidualność wzoru i pomysłowość wykonania 
8. Palmy przechodzą na własność Organizatora, który 
zdecyduje o przekazaniu ich na konkurs „Palma Kurpiowska 
– Łyse 2018”, dowóz zabezpiecza Organizator.                          
Ogłoszenie wyników w Łysych odbędzie się 25 marca 
 o godz.14.30 na scenie przy OSP Łyse.  
Termin odbioru nagród w Łysych został ustalony na okres  
od 28 marca do 29 marca w godz. 8.00-14.00 w Urzędzie 
Gminy w Łysych, tel 29 7725003 .Wszystkie informacje 
dotyczące zakwalifikowania i wyników konkursu  w Łysych 
dostępne pod numerem 29 7725003 i 297725027. 
9. Warunkiem przyjęcia palmy do Konkursu jest dołączenie 
do palmy kartki z czytelną informacją zawierającą: 
imię i nazwisko, wiekiem wykonawcy ,dokładny adres 
zamieszkania, telefon kontaktowy 
w kategorii zbiorowej: nazwę i adres szkoły, symbol klasy 
10. Prace należy składać do dnia 22 marca 
do godz. 16.00 w Centrum Kultury Kurpiowskiej  
w Kadzidle. 
11.O wynikach Organizator powiadomi uczestników po 
podsumowaniu konkursu. 
Dodatkowe informacje: 
Centrum Kultury Kurpiowskiej w Kadzidle 

 tel. 297176189 


