Gminny Konkurs „Rawicka Palma Wielkanocna”2020 – Regulamin
Nazwa konkursu

Gminny Konkurs „Rawicka Palma Wielkanocna”2020

Termin

Do 1 kwietnia 2020 r. – dostarczenie karty zgłoszenia wraz ze zgodami do
siedziby organizatora: Muzeum Ziemi Rawickiej, Ratusz w Rawiczu, Rynek 1,
63-900 Rawicz, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail:
mzr@rawicz.eu
5 kwietnia 2020 r. godzina 13.00 – prezentacja palm w parku Domu Kultury w
Rawiczu w trakcie Rawickiego Jarmarku Wielkanocnego, rozstrzygnięcie
konkursu, wręczenie nagród.

Organizator

Muzeum Ziemi Rawickiej, Rynek 1, 63-900 Rawicz, Tel. 65 545 35 75

Współorganizatorzy

Parafia pw. Św. Andrzeja Boboli w Rawiczu, Parafia pw. Chrystusa Króla i
Zwiastowania NMP w Rawiczu, Urząd Miejski Gminy Rawicz, Dom Kultury w
Rawiczu

Cele

Popularyzowanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych, przekaz wartości
i tradycji ludowych, rozwijanie zdolności manualnych, integracja społeczności
lokalnej.

Uczestnicy

Osoby indywidualne, rodziny, dzieci i młodzież ze szkół i przedszkoli,
członkowie lokalnych instytucji, organizacji pozarządowych, koła gospodyń
wiejskich, sołectwa, podopieczni ośrodków pomocy społecznej z terenu
Gminy Rawicz.

Zadanie konkursowe

Wykonanie własnoręcznie tradycyjnej palmy wielkanocnej, z wykorzystaniem
naturalnych materiałów (np. gałązki, wydmuszki, suche kwiaty ) i osobiste
zaprezentowanie jej w trakcie Rawickiego Jarmarku Wielkanocnego w parku
Domu Kultury w Rawiczu, ul. Targowa 1, w dniu 5 kwietnia o godzinie 13.00.

Ocena prac

Prace powinny być oznaczone twardą metryczką mocno przytwierdzoną do
palmy, zawierającą następujące informacje: Imiona i nazwiska twórców
palmy, nazwa placówki /organizacji. Prace konkursowe oceni komisja
powołana przez organizatora i współorganizatorów konkursu. Kryteria oceny
prac: samodzielność wykonania, pomysłowość w wykorzystaniu naturalnych
materiałów, walory estetyczne, rozmiar palm. Autorzy najwyżej ocenionych
prac w poszczególnych kategoriach otrzymają nagrody rzeczowe.

Kategorie oceny prac

Prace oceniane będą w dwóch kategoriach: praca indywidualna, praca
zbiorowa.

Wystawa prac

Wszystkie prace zostaną zaprezentowane w parku Domu Kultury w Rawiczu,
która odbędzie się w czasie Rawickiego Jarmarku Wielkanocnego w dniu 5
kwietnia 2020 r.
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