
Regulamin gminnego konkursu na najpiękniejszą palmę, pisankę i babę 

wielkanocną Piszczac 2017 

 

I. Cel konkursu: 

1. Zachowanie i promowanie tradycji wykonywania palm i pisanek wielkanocnych w gminie 

Piszczac. 

2. Kształtowanie aktywnej i twórczej postawy społeczeństwa wobec sztuki i tradycji  

kulturowej związanej z obrzędami okresu Wielkiej Nocy. 

3. Propagowanie folkloru związanego ze świętami wielkanocnymi oraz pogłębianie wiedzy na 

temat symboliki i znaczenia palmy, pisanki oraz baby wielkanocnej w obrzędowości ludowej. 

4. Stworzenie okazji do indywidualnej działalności artystycznej oraz wymiany wiedzy  na 

temat zanikającego zwyczaju własnoręcznego robienia palm,  pisanek oraz przygotowywania 

bab wielkanocnych 

 

II. Organizator Konkursu 

Wójt Gminy Piszczac Kamil Kożuchowski 

Gminne Centrum Kultury i Sportu w Piszczacu 

 

III. Zasady uczestnictwa: 

1.Konkurs przygotowania pisanek, palm i baby wielkanocnej skierowany jest do wszystkich 

mieszkańców gminy Piszczac, zarówno do dzieci, młodzieży, jak i  dorosłych. Każda osoba 

może zgłosić się tylko do jednej kategorii poprzez wypełnienie karty zgłoszeniowej dostępnej 

pod regulaminem konkursu. 

2.Konkurs odbywa się w 3 kategoriach: 

a) Palma  

-palmy powinny nawiązywać zarówno formą jak i surowcem do tradycyjnych palm 

wielkanocnych; 

-wysokość prac  do 1,5metra. Większe będą dyskwalifikowane. 

-palma może być wykonana z materiałów typu suszki i rośliny oraz ozdoby z papieru,  

musi być trwała (sklejona lub spleciona), 

-sztuczne tworzywo i wszelkie metalowe ozdoby będą dyskwalifikowały pracę. 

 

b)Pisanka Wielkanocna 



-pisanki mogą być wykonane dowolną techniką np. wydmuszka ozdobiona techniką batiku 

(pisane woskiem) wzorami skrobanymi ostrym narzędziem, oklejone misterną wycinanką, jak 

również pracą wykonaną z zupełnie innych materiałów, 

-wysokość pracy do 50 cm. 

c) Najlepsza „Baba Wielkanocna w gminie Piszczac 

Warunkiem zgłoszenia do udziału w konkursie jest przygotowanie i przyniesienie „Baby 

Wielkanocnej” i zaprezentowanie jej na stole wskazanym przez organizatora. Zgłoszone do 

konkursu ciasta -„Baby Wielkanocne” powinny zostać zaprezentowane na tacy lub innej 

formie. Ciasto winno posiadać swoją metryczkę z opisem zawierającym: 

-nazwę ciasta, 

-imię i nazwisko osoby przygotowującej ciasto, 

-skład i sposób przygotowania. 

3. Prace konkursowe palmy i pisanki oceniane będą w kategoriach:  

a. przedszkole 

b. szkoła podstawowa m-ca I-III 

c. gimnazjum i szkoła średnia m-ca I-III 

d. dorośli np. rodziny czy grupy lub organizacje działające na terenie gminy Piszczac m-ce  

I-III 

4.Baby Wielkanoce będą oceniane tylko w jednej kategorii grupowej (np. rodzina, grupa 

nieformalna, organizacja pozarządowa) 

IV. Kryterium oceny prac: 

1.W Jury zasiadają osoby związane z kulturą, mediami, sztuką, kulinariami. Jury  

powołane przez organizatorów konkursu oceni prace tj. palmy i pisanek zwracając uwagę na: 

nawiązanie do tradycji, 

pomysłowość 

bogactwo użytych materiałów. 

walory artystyczne i estetyczne, 

2.Jury ocenia „Baby Wielkanocne” wg następujących wyróżników: 

estetyka, 

ogólne wrażenie (podanie baby, przygotowanie metryczki –opisu ciasta), 

smak i oryginalność wypieku. 

3.Prace, które otrzymają najwięcej punktów zostaną nagrodzone. 

Nagrody otrzymają  prace, które zajęły pierwsze trzy miejsca w każdej kategorii. 



4.Decyzja Jurorów jest decyzją ostateczną 

V. Termin i miejsce składania prac konkursowych: 

1.Prace konkursowe należy składać na adres: Gminne Centrum Kultury i Sportu w Piszczacu, 

ul. Włodawska 8,  21-530 Piszczac. 

2. Do każdej pisanki, palmy i baby musi być dołączona zaklejona  karta zgłoszeniowa 

dostępna pod regulaminem. 

3.Termin składania palm i pisanek mija 10 kwietnia 2017r. do godz. 13:00. 

4. Baby Wielkanocne składamy tylko 10 kwietnia od godz. 12:00 do 16:00 w GCKiS w 

Piszczacu. 

VI. Rozstrzygnięcie konkursu: 

1. Termin rozstrzygnięcia konkursu i wręczenia nagród w każdej kategorii odbędzie się 

w dniu 10 kwietnia 2017r o godzinie 17:00 w Sali Kolumnowej Urzędu Gminy 

Piszczac.  

VI. Postanowienia końcowe : 

1.Ze względów technicznych długość palmy nie może przekroczyć  łącznie 1,5 m. 

2.Palmy i pisanki będą eksponowane w dniach 10-14 kwietnia 2017.  

3. Baby wielkanocne zostaną przekazane po ocenie do degustacji dla Uczestników i przybyłej  

publiczności.  

4. Pisanki i palmy będzie można odbierać do 20 kwietnia 2017 w GCKiS w Piszczacu. 

5. Wszelkie kwestie nie zawarte w regulaminie rozstrzyga Organizator. 

6.Informacji dotyczących konkursu udziela p. Agnieszka Matejek pod numerem telefonu 

507 241 366 lub gckis@piszczac.pl 

7. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na umieszczenie zdjęć z  

wizerunkiem uczestnika na stronie www.piszczac.pl oraz w notatkach prasowych  

8. Szczegóły na stronie internetowej w zakładce Gminne Centrum Kultury 

 

 

 

 

 

 

http://www.piszczac.pl/


Karta zgłoszenia „Palma, pisanka, baba Wielkanocna” 

 

1. Imiona i nazwiska  

twórców /osób indywidualnych/  

nazwa szkoły, organizacji/  

instytucji /KGW/ stowarzyszenia 

 

 

 

.......................................................................... 

.......................................................................... 

 

2. Kategoria pracy(podkreślić  

właściwe) 

 

 

 

Pisanka, palma, baba wielkanocna 

 

3. Miejscowość  

 

 

.......................................................................... 

 

4. Kontakt telefoniczny  

 

 

.......................................................................... 

5. Adres 

 

 

.......................................................................... 

6. Skład i sposób przygotowania tylko  

w przypadku baby wielkanocnej. 

 

 

.......................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem Regulamin gminnego konkursu na  najpiękniejszą 

palmę, pisankę i babę wielkanocną Piszczac 2017 i akceptuję jego treść. Wyrażam zgodę na  

przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Konkursu w celach wynikających z 

regulaminu  tego Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych 

osobowych, (Dz. U. z  1997r., poz.883 z późniejszymi zmianami). Organizator ma prawo do 

wykorzystania prac we wszystkich możliwych publikacjach oraz na stronach internetowych.  

 

..................................................................... 

Data i podpis Uczestnika/Uczestników 


