
Regulamin III Konkursu na 

 

,,Palmę Wielkanocną i Kropidło Pałuckie” 

 
pod patronatem 

 

Starosty Żnińskiego 
Zbigniewa Jaszczuka 

 
Burmistrza Żnina  

Leszka Jakubowskiego 
 
 

 
Organizatorzy:  

Urząd Miejski w Żninie, Urząd Powiatowy w Żninie, Parafia Rzymsko-katolicka p.w. NMP 

Królowej Polski w Żninie, Żniński Dom Kultury, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie 
 
Cel: 
 
- Kultywowanie tradycji i zwyczajów związanych z przeżywanie Świąt Wielkanocnych w 

duchu chrześcijańskim,   
- Integracja środowiska lokalnego,   
- Pielęgnowanie twórczości ludowej i aktywizowanie do rozwoju na rzecz kultury i sztuki.  
 
Zasady konkursu: 
 

1. W konkursie mogą wziąć udział stowarzyszenia i organizacje, przedszkola, szkoły, parafie 

i osoby fizyczne z terenu Gminy Żnin, które dostarczą palmy i kropidła 11 kwietnia 2014 

roku (piątek) w godzinach od 13.00 – 16.00 lub 12 kwietnia 2014r. (sobota) w godzinach 

9.00-12.00 do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych (sala sportowa) w Żninie. Następnego 

dnia (13 kwietnia 2014r niedziela) prosimy o pobranie palm i kropideł z Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Żninie, ul. Browarowa 14 (zbiórka o godzinie 11,30) po której 

nastąpi uroczysty przemarsz do parafii p.w. NMP Królowej Polski w Żninie. Uroczysta 

msza święta odbędzie się o godzinie 12.30, po której zostaną ogłoszone wyniki konkursu i 

wręczenie pucharów i dyplomów.  

 
2. Jury oceniać będzie prace w kategoriach:  

 

 Grupa I – przedszkola (oddział), osoby indywidualne - w grupie IV 


 Grupa II – szkoły podstawowe, gimnazja (klasy), osoby indywidualne w grupie IV 



 Grupa III – szkoły ponadgimnazjalne, stowarzyszenia działające na terenie Gminy 

Żnin, sołectwa 


 Grupa IV – osoby indywidualne bez ograniczenia wiekowego 



 Puchar dla najładniejszej palmy spośród wszystkich kategorii biorących udział 

w konkursie 


3. Każdy podmiot biorący udział w konkursie, otrzyma w trakcie ogłoszenia 

dokument potwierdzający udział w konkursie.  



4. Jury będzie oceniało:  
 

 pomysł 


 wielkość 


 materiał (tylko materiały naturalne, suszone rośliny, krepa, papier) 


 motyw regionalny 


 wkład pracy 


 ogólne wrażenia artystyczne 


5. Każdy z członków Jury może przyznać max 10 punktów.  
 

6. Praca, która otrzyma największą liczbę punktów od członków Jury wygrywa konkurs. 

W przypadku jednakowej liczby punktów, o kolejności przyznania miejsca zadecyduje 

dodatkowe głosowanie.  

 
7. Nagrodzone zostaną trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii.  
 
8. Pozostali uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy.  
 
9. Skład Jury ustalą organizatorzy.  

 
Patronat medialny: Pismo Lokalne Pałuki, Express Żniński, Gazeta Pomorska, Radio 

Żnin, ITV Żnin  

 
Partnerzy: Państwowa Powiatowa Straż Pożarna w Żninie, ZHP Żnin, Chór Męski 

im. Stanisława Moniuszki w Żninie, Silverado City  

10. Informacje na temat opisu budowy kropideł i wykonywania kwiatów do palm 

znajdują się na stronie internetowej www.browarowa.pl (aktualności/ogłoszenia)  


