
REGULAMIN 
KONKURSÓW NA  PALMY I  PISANKI  WIELKANOCNE

XI SZYDŁOWIECKIEGO KIERMASZU WIELKANOCNEGO
przeprowadzonych 24 marca 2013 roku

 1. Organizatorem konkursów jest Urząd Miejski w Szydłowcu.

2. Konkursy przeprowadzi i oceni Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Szydłowca.

3.  Rozstrzygnięcie  konkursów  odbędzie  się  24  marca  2013  roku  podczas  XI  Szydłowieckiego 
Kiermaszu Wielkanocnego.

4.  W  konkursach  mogą  brać  udział  chętni,  którzy  w  wyznaczonym  terminie  zgłoszą  swój  udział  
w konkursie.

5.  Przyjmowanie  kart  zgłoszeniowych  do  konkursów  odbywać  się  będzie  od  dnia  5  marca  
do  20  marca.  Karty  dostępne  są  na  stronie  www.szydlowiec.pl.  (na  stronie  startowej)  oraz 
w Wydziale Informacji i Promocji, ul. Wschodnia 19. Wypełnioną kartę proszę odesłać pocztą na 
adres  Urzędu Miejskiego w Szydłowcu,  Rynek  Wielki  1  lub  dostarczyć  osobiście  do  Wydziału 
Informacji  i  Promocji,  bądź  mailem:  promocja@szydlowiec.pl.  W dniu Kiermaszu  nie  będą 
przyjmowane produkty, które nie zostały zgłoszone w wyznaczonym terminie. 

6.  Zgłoszony  w  wyznaczonym  terminie  produkt  powinien  być  dostarczony  24  marca  do  punktu  
informacyjnego znajdującego się na Rynku Wielkim w godzinach od 9.00 do 10.30.

7. Zgłaszane przez uczestników konkursu produkty zostaną oznakowane przez Organizatora numerem 
zgłoszenia wraz z danymi wykonawcy.

8. Konkursy na palmę odbywać się będą w kategorii:
- najładniejsza palma duża (minimalna wysokość 3m, decyduje nie wysokość, a miejscowa tradycja 
i  surowce  użyte  do  wyrobu,  poziom  trudności  wykonania,  dekoracyjność  i  ogólne  wrażenie 
estetyczne  i  plastyczne).  Palmy  po  zamocowaniu  we  wskazanym  miejscu  muszą  utrzymać  się 
w pionie nie łamiąc się i  nie wyginając.  Jeśli  komisja uzna,  że ustawiona palma ma niestabilną 
konstrukcję,  co  może  spowodować  jej  złamanie  lub  wywrócenie  palma  ta  nie  będzie  podlegała 
ocenie.
- najładniejsza palma tradycyjna (maksymalna wysokość 2m, decyduje tradycja i surowce użyte do 
wyrobu, poziom trudności wykonania, dekoracyjność i ogólne wrażenie estetyczne i plastyczne).

9.  Najpiękniejsza  palma  XI  Szydłowieckiego  Kiermaszu  Wielkanocnego  zostanie  wybrana  przez  
publiczność  poprzez  oddanie  głosu  na  wybraną  palmę  (decyduje  liczba  głosów oddana  przez  
publiczność podczas  głosowania). 

10. Konkurs na pisanki odbywać się będzie w kategorii:
-  najładniejsza pisanka tradycyjna (kraszanki, pisanki, drapanki, itp. decyduje miejscowa tradycja 
i surowce użyte  do wyrobu tj. naturalne barwniki, wosk, itp.)
-  najładniejsza  pisanka  stylizowana  (stylizacja  wzorów  tradycyjnych,  np.  decoupage,  crackle, 
ażurowe, wyklejanki, itp.)

12. Przy ocenie pisanek brane będą dodatkowo pod uwagę: dekoracyjność i estetyka wykonania, wkład 
twórczy w prezentowaną pracę, poziom trudności wykonania.

13. Jeden uczestnik może zgłosić do konkursu tylko 1 produkt w danej kategorii.

14.  Dla  laureatów 3  pierwszych  miejsc  w kategorii  najładniejsza  palma  duża,  najładniejsza  palma 
tradycyjna,  najładniejsza  pisanka  tradycyjna  i  najładniejsza  pisanka  artystyczna  przewidziane  są 
nagrody pieniężne i dyplomy.  W plebiscycie publiczności na najpiękniejszą palmę przewidziana jest 
nagroda za I miejsce. Komisja może przyznać dodatkowe nagrody w poszczególnych kategoriach.

15. Nagrodzone produkty  będą prezentowane w miejscu  i przez okres ustalony przez Organizatora.

16. W sprawach nie objętych regulaminem decyduje Organizator.

Szydłowiec, 26 luty 2013r.
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