Regulamin XXVI Prezentacji Wielkanocnych Gminy Gorlice
Niedziela Palmowa 28 marca 2021 roku.

Organizator:
Wójt Gminy Gorlice
Ośrodek Kultury Gminy Gorlice.
1. Oferta wielkanocna adresowana jest do rodzin, szkół, przedszkoli,
stowarzyszeń, organizacji i osób fizycznych z terenu Gminy Gorlice.
2. Celem prezentacji jest zachowanie i kultywowanie twórczości ludowej,
rozbudzanie zainteresowań tradycją i współczesną sztuką plastyczną
związaną ze Świętami Wielkanocnymi.
3. Warunkiem udziału w XXVI Prezentacjach Wielkanocnych Gminy Gorlice jest
dostarczenie karty zgłoszenia do organizatora do dnia 25 marca 2020 r. na
adres:
Ośrodek Kultury Gminy Gorlice
Ropica Polska
38-300 Gorlice
konkurs.okgg@gmail.com
lub fax. (018) 353 73 41,
4. Przedmiotem prezentacji będą palmy wielkanocne.
5. Kategorie wiekowe:
I.

RODZINA – dwóch lub więcej wykonawców

II.

ZESPÓŁ – zespoły folklorystyczne, stowarzyszenia, KGW, grupy
nieformalne, szkoły, instytucje publiczne itp. – dwóch lub więcej
wykonawców

III.

INDYWIDUALNIE – od 11 r.ż.

6. Palmy można zgłaszać w kategoriach:
a) palma tradycyjna, charakterystyczna dla regionu Pogórza
b) palma stylizowana
7. Komisja Konkursowa oceniając palmy będzie brała pod uwagę
następujące kryteria:
a) różnorodność użytych materiałów tworzących palmy,
b) tradycyjne techniki motywów tworzących palmy – w przypadku palm
tradycyjnych
c) walory estetyczne (architektura bryły, kompozycja, dobór barw),
d) nawiązanie do tradycji palm wielkanocnych,
e) zgodność z tematem,
8. Maksymalna wysokość palmy to 1,5m.
Wysokość palmy nie będzie brana pod uwagę w ocenie prac przez Komisję
Konkursową, natomiast palmy powyżej 1,5 m nie będą brane pod ocenę.
9. Miejsca dostarczenia prac konkursowych:
- Ośrodek Kultury Gminy Gorlice filia Ropica Polska
- Biblioteka Publiczna w Kobylance
(prace należy dostarczać w godzinach pracy filii i biblioteki)
10. Prace należy dostarczyć do dnia 25.03.2021 roku, godz. 14.00.
11. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 28.03.2021 roku na stronie internetowej
Ośrodka Kultury Gminy Gorlice www.okgggorlice.info , oraz na profilu
facebook.com/okggorlice
12. W każdej kategorii zostanie wyłonione pierwsze, drugie i trzecie miejsce, które
nagrodzone zostaną nagrodami finansowymi.
13. Miejsce prezentacji nagrodzonych prac: Sanktuarium Pana Jezusa
Ukrzyżowanego w Kobylance w Niedzielę Palmową.
Prezentacje będą odbywać się bez udziału wykonawców!
14. W przypadku, jeśli do udziału w prezentacji palm zostanie zgłoszona
organizacja, zgoda na przetwarzanie danych osobowych dotyczy wszystkich
członków organizacji biorących udział w imprezie.

