
Regulamin Konkursu na najpiękniejszą palmę wielkanocną 

Konkurs skierowany jest do mieszkańców powiatu sanockiego. 

Celem konkursu jest propagowanie tradycji i folkloru związanego ze Świętami Wielkanocnymi, 

pogłębienie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palmy w obrzędowości ludowej. Konkurs stwarza 

okazję do indywidualnej działalności artystycznej oraz wymiany wiedzy na temat zanikającego 

zwyczaju własnoręcznego robienia palm. 

Regulamin konkursu: 

 Konkurs rozgrywany w dwóch kategoriach: palma tradycyjna i palma współczesna. 

 W konkursie mogą uczestniczyć mieszkańcy powiatu sanockiego. 

 Warunkiem udziału jest wykonanie palmy wielkanocnej.  

 Głównym kryterium oceny prac będą walory artystyczne i estetyczne. 

 Prace uszkodzone nie będą brane pod uwagę. 

 Oceny pracy dokona jury złożone z pracowników MBL i MH w Sanoku. 

 Nagrody w obu kategoriach: bony upominkowe o wartości: 

I miejsce    – 500 zł 

Wyróżniania   –  200 zł 

Wykonujący palmę powinni przygotować kartę zawierającą następujące dane: imię i nazwisko lub 

zespół wykonujący pracę (nazwisko opiekuna), adres. Kartę należy przekazać organizatorowi po 

przybyciu na Rynek Galicyjski. 

Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi w Niedzielę Palmową  

2 kwietnia 2023 r. ok. godz. 13
30

 na Rynku Galicyjskim Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku.  

Zbiórka uczestników konkursu na Rynku Galicyjskim pod budynkiem poczty  dnia  

2 kwietnia 2023 r. o godz.11 
30

. Po czym nastąpi uroczyste przejście procesyjne pod kościół  

z Bączala, a po zakończeniu mszy świętej ponownie na Rynek Galicyjski.  

Prosimy o dokonanie zgłoszenia  do dnia 24 marca2023 r. o zamiarze uczestnictwa  

w konkursie poprzez pocztę elektroniczną na adres (dane jak w karcie informacyjnej w/w) 

promocja@powiat-sanok.pl (temat informacji: „konkurs wielkanocny”) lub na adres Wydział 

Promocji, Starostwo Powiatowe ul. Rynek 1 38- 500 Sanok. Grupy/osoby, które w tym terminie 

nie zgłoszą swego udziału, nie będą mogły wziąć udziału w konkursie. 

W sprawach organizacyjnych proszę kontaktować się z organizatorami konkursu Wydział 

Promocji Kultury Starostwa Powiatowego w Sanoku tel. 13 46 52 924. Palmę można złożyć wcześniej 

(piątek do godz.15 ) w MBL. W tej sprawie proszę kontaktować się  z Panem Pawłem Królikowskim: 

tel. 502 679 256, jak również  zgłoszenia stoisk (liczba miejsc ograniczona).  

       Za zgodność: 

Piotr Mazur 

Naczelnik Wydziału 

Promocji i Kultury 

Starostwa 

Powiatowego 

Sanok 6 marca 2023 r. 
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