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Konkurs  
 

na palmę i pisankę wielkanocną, 

baranka ze słomy i kartkę z wycinanką z motywem 

wielkanocnym  
 

 I. Organizatorami konkursu są: 

Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień” i Nałęczowski Ośrodek Kultury 

II. Adresaci: 

Konkurs adresowany jest do osób fizycznych, grup  formalnych (organizacje 
pozarządowe) i środowisk nieformalnych (koła gospodyń wiejskich itp.), które działają 
na obszarze gmin: Baranów, Janowiec, Kazimierz Dolny, Końskowola, Kurów, 
Markuszów, Nałęczów, Puławy (gmina wiejska), Wąwolnica, Wojciechów i Żyrzyn.  

III. Zadanie konkursowe: 

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu rękodzieła w następujących kategoriach: 

- palma tradycyjna lubelska, 

- palma współczesna, 

- pisanka wielkanocna, 

- baranek ze słomy, 

- kartka z wycinanką z motywem wielkanocnym 

 według wytycznych, o których mowa niżej w niniejszym Regulaminie. W konkursie 
jeden uczestnik może zgłosić maksymalnie 2 prace w jednej lub kilku wymienionych 
wyżej kategoriach rękodzieła. Podpisane prace należy dostarczyć do Biura Lokalnej 



Grupy Działania „Zielony Pierścień” w Kośminie lub do Nałęczowskiego Ośrodka Kultury 
w terminie do 12 KWIETNIA 2019 r. do godz. 15.00.  

Uwaga: Podpisane prace można dostarczyć także w dniu Kiermaszu Produktu Lokalnego 
tj. 14 KWIETNIA br. w godz. 8.30 – 9.30.  

Biuro LGD „Zielony Pierścień” jest czynne w dni powszednie od poniedziałku do piątku 
w godz. 7.30 – 15.30.  

Do konkursu należy zgłosić palmy osobno w dwu kategoriach: 

(a) palma lubelska tradycyjna wykonana z trzciny, bazi, bukszpanu (dopuszcza się 
także kwiatki z bibuły), wymagana długość palmy to 50 cm, 

(b) palma współczesna wykonana z naturalnych surowców takich jak: pędy 
wierzby, bibuła, suszone kwiaty, zboża, bukszpan, trzcina pospolita, cis, jałowiec, 
gałązki wierzbowe, borówek i bukszpanów, trawy itp., wymagana długość palmy 
to 80 cm. 

Do konkursu należy zgłosić pisanki wykonane na jajku kurzym lub gęsim z wzorami 
skrobanymi ostrym narzędziem wykonane na jednobarwnym tle pofarbowanego jaja, 
odsłaniając białą powierzchnię skorupki. 

Prace mogą być wykonane indywidualnie lub zbiorowo - bez ograniczeń wiekowych. 

Bez względu na liczbę osób uczestniczących w wykonaniu danego rękodzieła, 
przysługuje tylko jedna nagroda. Do prezentacji pracy należy wytypować 1 
przedstawiciela grupy 

IV. Cele konkursu: 

a) Integracja środowisk lokalnych,  
b) Kultywowanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych, 
c) Prezentacja umiejętności artystycznych wykonawców, 
d) Umożliwienie twórczej konfrontacji i wymiany pomysłów w pracy artystycznej. 

V. Rozstrzygnięcie konkursu: 

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 14 kwietnia br. podczas Kiermaszu 
Wielkanocnego w Nałęczowie. Nagrody rzeczowe oraz dyplomy otrzymają 
wykonawcy najlepszych prac w każdej kategorii wybrani przez Komisję Konkursową. A 
pozostali uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy. 

VI. Zasady uczestnictwa:  

W konkursie mogą wziąć udział tylko te osoby lub grupy, które do dnia 10 kwietnia 
2019  r. zgłoszą swoje uczestnictwo przekazując do Biura LGD „Zielony Pierścień” 
formularz zgłoszeniowy a do 12 kwietnia 2019 r. dostarczą do Biura LGD „Zielony 
Pierścień” lub Nałęczowskiego Ośrodka Kultury swoje prace. 



Uwaga: Prace można dostarczyć także w dniu Kiermaszu Produktu Lokalnego tj. 14 
kwietnia br. w godz. 8.30 – 9.30.  

VII. Komisja Konkursowa: 

Organizatorzy do oceny prac konkursowych powołają Komisję Konkursową, która 
oceniać będzie: 

 zgodność wykonania pracy z regulaminem konkursu; 
 ogólny wyraz artystyczny i pomysłowość pracy; 
 technikę wykonania; 
 dobór materiałów; 
 nawiązanie do tradycji wielkanocnych. 

 

VIII. Zgłoszenia do Konkursu: 

Zgłoszenia pisemne kierować należy na formularzu do dnia 10 kwietnia 2019 r. pocztą 
lub bezpośrednio na adres: Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień”, Kośmin 7, 24-
103 Żyrzyn, faksem: 81 50 16 140 lub drogą internetową na adres: 
lgd@zielonypierscien.eu Wykonane prace należy we wskazanym terminie dostarczyć do 
Biura LGD „Zielony Pierścień” lub Nałęczowskiego Ośrodka Kultury. 

IX. Sprawy organizacyjne:  

a)Komisja Konkursowa decyduje o przyznaniu nagród, 
b) lista laureatów i uczestników umieszczona zostanie na stronach internetowych 
Organizatorów, 
c) prace po ocenie konkursowej przechodzą na własność Organizatorów i przeznaczone 
będą na cele promocyjne (np. w losowaniu upominków dla klientów podczas 
kiermaszu),  
d) wszelkich informacji udziela Biuro LGD „Zielony Pierścień”: tel.fax 81 50 16 140, e-
mail: lgd@zielonypierscien.eu   

X. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w Regulaminie, jeżeli nastąpi taka 
konieczność. Przypadki nie objęte niniejszym Regulaminem, oraz ewentualne kwestie 

sporne, rozstrzygać będzie Komisja Konkursowa.  

XI. Uregulowania ogólne: 

a) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wizerunku 
uczestników konkursu, a także fotografii ich prac do celów promocyjnych i 
reklamowych, 

b) Zgadzając się z warunkami regulaminu każdy uczestnik wyraża zgodę  na 
przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatorów w związku z konkursem. 
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