
Karta zg³oszenia 

do III edycji konkursu plastycznego

 „Festiwal Palm”  

organizowanego w ramach Diecezjalnych Dni M³odzie¿y 2015

1.  Kategoria:

 ̈kategoria I - przedszkolna  

 ̈kategoria II - szkolna 

 ̈kategoria III - rodzinna  

 ̈kategoria IV - pozaszkolna

2. Dane autora/autorów palmy: 

a) imiê i nazwisko autora/autorów, wiek: 

b) nazwa placówki, stowarzyszenia, wspólnoty*:

c) telefon kontaktowy, e-mail placówki*:

d) imiê i nazwisko opiekuna/rodzica, telefon kontaktowy, e-mail:

3. Opis palmy:

* nie dotyczy kategorii rodzinnej



Regulamin III edycji konkursu plastycznego

 „Festiwal Palm” 

 organizowanego w ramach Diecezjalnych Dni M³odzie¿y 2015

I. Organizatorzy:

M³odzie¿owy Dom Kultury w Bia³ymstoku

Duszpasterstwo M³odzie¿y Archidiecezji Bia³ostockiej "Betania”

III. Cele:

1. Wspólnotowe prze¿ywanie Misterium Paschalnego. 

2. Kszta³towanie modelu kreatywnie wspó³dzia³aj¹cej rodziny i grupy 
rówieœniczej.

3. Pielêgnowanie tradycji i kultury Podlasia.

4. Budowanie relacji Rodzina-Szko³a-Koœció³.

5. Rozwój wra¿liwoœci estetycznej oraz kszta³towanie wyobraŸni plastycznej.

IV. Uczestnicy:

Dzieci i m³odzie¿ z województwa podlaskiego, przygotowuj¹ce

palmy w poszczególnych kategoriach:

kategoria I - przedszkolna  (dzieci w wieku przedszkolnym),

kategoria II - szkolna (uczniowie wszystkich typów szkó³), 

kategoria III - rodzinna  (dziecko/dzieci + rodzice, dziadkowie itp.),

kategoria IV - pozaszkolna(wspólnoty, grupy przyparafialne, 
stowarzyszenia, œwietlice, kluby, placówki wychowania 
pozaszkolnego).

V. Tematyka i warunki uczestnictwa:

1. Indywidualne lub grupowe wykonanie palmy wielkanocnej.

2. Wykonanie metod¹ cyfrow¹ zdjêæ (jpg. w rozdzielczoœci 1200x800 dpi.):

a) palmy,  

b) autora/autorów wraz z palm¹. 

3. Przes³anie obu zdjêæ oraz wype³nionej karty informacyjnej (w za³¹czeniu) 
wy³¹cznie drog¹ elektroniczn¹ na adres: festiwalpalm@gmail.com 
w terminie do 20 marca 2015 roku.

4. Regulamin konkursu wraz z kart¹ zg³oszenia mo¿na pobraæ ze strony  
www.mdk.bialystok.pl - zak³adka konkursy plastyczne.

 

Ocena prac:

1. Konkurs jest jednoetapowy. 

2. Nades³ane prace zostan¹ ocenione przez komisjê, w sk³ad której wejd¹ 
artyœci plastycy i przedstawiciele organizatorów konkursu.

3. Komisja dokona oceny w poszczególnych kategoriach wiekowych 
przyznaj¹c nagrody i wyró¿nienia rzeczowe. Ka¿dy uczestnik konkursu 
otrzyma pami¹tkowy dyplom.

4. Przy ocenie brane pod uwagê bêd¹ nastêpuj¹ce kryteria:

- estetyka wykonania,

- technika wykonania,

- kompozycja,

- dobór materia³ów i elementów zdobniczych,

- ogólny wyraz artystyczny i pomys³owoœæ.

5. Decyzja komisji jest ostateczna i nie przys³uguje od niej odwo³anie. 
Wszelkie sprawy sporne rozstrzygaj¹ organizatorzy.

 VI. Og³oszenie wyników konkursu: 

1. Og³oszenie wyników i wrêczenie nagród oraz wyró¿nieñ nast¹pi podczas 
obchodów Diecezjalnych Dni M³odzie¿y na placu przed Katedr¹ 
Bia³ostock¹ 29 marca 2015 roku o godz. 14.30. 

2. Na rozstrzygniêcie konkursu uczestnicy przychodz¹ z palmami.

3. Przyniesione palmy zostan¹ ocenione przez komisjê w dodatkowej 
kategorii "najwy¿sza palma".

4. Festiwal Palm zakoñczy siê poœwiêceniem palm i przejœciem do Katedry. 

5. Wyniki konkursu zostan¹ opublikowane na stronach internetowych: 
www.ddm.archibial.pl;  www.mdk.bialystok.pl.

VII. Uwagi  koñcowe:

1. Zg³oszenie palmy do konkursu jest jednoznaczne z przyjêciem warunków 
niniejszego regulaminu i oœwiadczeniem, ¿e praca nie narusza praw osób 
trzecich.

2. Autorzy palm wyra¿aj¹ zgodê na przechowywanie i przetwarzanie swoich 
danych osobowych - wy³¹cznie dla potrzeb konkursu - zgodnie 
z ustaw¹ z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. u. Nr 
133, poz. 833 z poz. zm.).

3. Zg³oszenie do konkursu jest równoznaczne z wyra¿eniem zgody na 
nieodp³atne wykorzystanie przes³anych materia³ów do zaprezentowania 
ich m.in. na stronach internetowych Organizatorów, w formie czasowej 
wystawy lub innych.

4. Prace niespe³niaj¹ce wymogów regulaminu nie bêd¹ brane pod uwagê.

5. Wszelkich informacji na temat konkursu udziela ksi¹dz Rafa³ Arciszewski 
(e-mail: xr.arciszewski@gmail.com, tel. 604557740).
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