
REGULAMIN KONKURSU WIELKANOCNEGO  

NAJPIĘKNIEJSZA PALMA WIELKANOCNA 2023  

 
1. ORGANIZATORZY:  

Wójt Gminy Łubowo 
Przewodniczący Rady Gminy 
Gmina Łubowo, 
Komisja Kultury, Oświaty, Zdrowia i Opieki Społecznej, 
Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury Gminy w Łubowie. 

 
2. CELE:  

a) popularyzacja tradycji ludowych, 
b) kultywowanie tradycji wykonywania palm w miejscowych zwyczajach, 
c) wyłonienie najpiękniejszych palm, 
d) integracja międzypokoleniowa.  

 
3. TERMINY i MIEJSCA: 

a) 27 lutego do 30 marca 2023 r. termin zgłaszania prac na konkurs, 
b) 27-30 marca 2023 prace należy dostarczyć do Biblioteki Publicznej i Centrum 

Kultury Gminy Łubowo w Łubowie 13F, 
c) 2 kwietnia 2023 r –  zbiórka mieszkańców i uczestników konkursu  

o godz. 11:00, pod BPiCK następnie uroczysta procesja do kościoła filialnego  
w Łubowie, 
Rozstrzygnięcie konkursu w Niedzielę Palmową., po mszy św. o godz. 11.30  
w kościele filialnym w Łubowie, 

d) 3-7 kwietnia 2023 r., odbiór prac konkursowych z BPiCK Gminy Łubowo. 
 

 
4. ZASADY UCZESTNICTWA: 

a) uczestnikami konkursu mogą być zarówno osoby indywidualne jak i grupy osób: 
rodziny, sołectwa, szkoły, przedszkola, żłobek i inne organizacje społeczne, 

b) palma zgłaszana do konkursu musi być opisana np. tabliczką/kartką zawierającą 
następujące dane: imię i nazwisko / nazwa własna (sołectwa, instytucji lub 
organizacji) i adres,  

c) palmy nie mogą przekroczyć 3,5 metra wysokości, mierzone wraz  
z obowiązkowym stojakiem, w przypadku niedotrzymania parametrów palma 
nie będzie podlegać ocenie. 

d) wszystkie PALMY DO OCENY przez jury przyjmowane będą w BPiCK w Łubowie 
do dnia 30 marca (czwartek) 2023, do godz. 16.00. 



 
Do konkursu mogą być zgłaszane palmy wykonane wg wzoru palmy tradycyjnej  
(z naturalnych surowców takich jak pędy wierzby, suszone wiaty, bukszpan, bibuła). 

 
5. OCENA I NAGRODY: 

a) Palmy oceniane będą w pięciu kategoriach: 
1) palmy wykonane przez rodziny i osoby indywidualne, 
2) palmy wykonane przez szkoły i dzieci szkolne, 
3) palmy wykonane przez przedszkola i żłobek, 
4) palmy wykonane przez poszczególne sołectwa, 
5) palmy wykonane przez inne organizacje społeczne, 

b) palmy oceniać będzie komisja powołana przez organizatorów, 
c) decyzje jury są ostateczne i niezaskarżalne, 
d) organizatorzy przewidują —nagrody rzeczowe i/lub finansowe wg posiadanego 

stanu. 
 

6. SPRAWY ORGANIZACYJNE: 
a) ogłoszenie wyników nastąpi po mszy św. o godz. 11.30 w kościele filialnym  

w Łubowie, 
b) wyniki zostaną ogłoszone na stronach internetowych oraz Fb Organizatorów, w 

dniu 2 kwietnia 2023 r. (po mszy św.), 
c) odbiór prac 3-7 kwietnia br., po tym terminie prace nie będą przechowywane, 
d) organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, jeżeli nastąpi  taka 

konieczność, 
e) termin zgłoszeń upływa  30 marca 2023r., 
f) biuro organizacyjne: Biblioteka Publiczna I Centrum Kultury Gminy Łubowo, tel. 

61 427 59 34, e-mail: biblioteka@lubowo.pl. 
 
Do udziału zachęcamy wszystkich mieszkańców gminy . 
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