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 Regulamin Konkursu Palm Wielkanocnych 2023 

 

§ 1 

Celem konkursu jest: 

1. Podtrzymanie tradycji wykonywania i strojenia palm wielkanocnych. 
2. Ocalenie od zapomnienia typowych form twórczości ludowej oraz powrót do tradycji związanych 

z okresem wiosennym i wielkanocnym. 
3. Aktywizacja mieszkańców Gminy Siepraw w kierunku sztuki ludowej. 

 

§2 

Konkurs obejmuje palmy małe i średnie (czyli od 150cm do 300cm). 

W konkursie przewidziano dwie kategorie w ramach prac grupowych: 

1. oddziały przedszkolne, prace klasowe, świetlice z terenu Gminy Siepraw  
(zostanie przyznanych 6 nagród oraz ewentualne wyróżnienia), 

 
2. prace wykonywane rodzinnie przez max. 5 osób  

(zostanie przyznanych 6 nagród oraz ewentualne wyróżnienia).  
UWAGA w kategorii RODZINA dopuszczalne jest wykonanie palmy przez dzieci z różnych  rodzin, 
ale liczba wykonujących pracę to max 5 osób; nagroda będzie grupowa, w tej kategorii nie 
przewidziano nagród indywidualnych.  
 

§ 3 

Ocenie podlegają następujące kryteria: 
- palmy ustrojone w kwiaty z bibuły, rośliny naturalne (np. bazie, bukszpan, jałowiec), wstążki, 
- kompozycja palmy, 
- staranności, pracochłonność wykonania, estetyka 

- UWAGA! Konkurs nie przewiduje nagród za najwyższą palmę. Sztuczne kwiaty są niedopuszczalne. 

 
§ 4 

Termin i miejsce: 

1. Wykonane palmy należy dostarczyć do Domu Kultury w Sieprawiu w dniu 27 - 28  marca 2023 
w godzinach od 9.00 do 15.00. 

2. W dniu 29 marca 2023 nastąpi ocena prac zgłoszonych do konkursu. 

3. Palmy należy odebrać w dniach od 30 - 31 marca 2023 w godzinach 9:00-16:00. Przy odbiorze palmy 
będzie możliwość zapoznania się z wynikami konkursu. Palmę należy przynieść ze sobą na rozdanie nagród 
w kościele. 
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4. Oficjalne ogłoszenie wyników oraz rozdanie nagród odbędzie się 2 kwietnia 2023 (Niedziela Palmowa): 
 - w Zakliczynie po Mszy Świętej o godzinie 9.00,  
- w Sieprawiu po Mszy Świętej o godzinie 11.00. 
 

5. Nagrodę odebrać będzie można tylko w Niedzielę Palmową. Uczestnicy konkursu zobowiązani są 
przynieść ze sobą palmę konkursową na rozdanie nagród. Oddziały przedszkolne, świetlice, prace 
klasowe zobowiązane są wyznaczyć osobę upoważnioną do odbioru nagrody.  

6. Nagroda nie jest nagrodą indywidualną dla każdego dziecka, jest to nagroda dla całego oddziału 
przedszkolnego, świetlicy, klasy lub rodziny. Nagrody mają charakter upominku. 
 

§ 5 

Oznaczenie prac: 

Każda palma powinna zawierać kartę informacyjną na której wyszczególnione powinny być następujące 
informacje: 

 
a) w przypadku przedszkoli, świetlic, prac klasowych:  

Nazwa grupy: 
Przedział wiekowy 

uczestników: 
Adres szkoły: 

Miejsce odbioru 
nagrody: 

Nr telefonu do 
opiekuna: 

   □ Siepraw 

□ Zakliczyn 

 

 
b) w przypadku rodziny: 

 

Nazwa grupy: 

Imiona i nazwiska 
wszystkich osób 

wykonujących palmę  
(max 5 osób): 

Wiek  
dzieci: 

Miejscowość  
zamieszkania: 

Miejsce 
odbioru 
nagrody: 

Nr telefonu: 

  □ Siepraw 

□ Zakliczyn 

 

 

§ 6 
 

Organizator zaznacza, że ma prawo odrzucić zgłoszoną do konkursu palmę jeżeli: 
a) jej wysokość będzie mniejsza niż 150cm (do wysokości liczony jest uchwyt oraz górna dekoracja),  
b) jej wysokość będzie większa niż 300 cm (do wysokości liczony jest uchwyt oraz górna dekoracja), 
c) organizator będzie mieć wątpliwości, czy palma została wykonana własnoręcznie (np. w przypadku 

zgłoszenia palmy zakupionej na stoisku wielkanocnym),  
d) będzie zawierała sztuczne kwiaty, nie wykonane własnoręcznie, 
e) nie będzie zawierała karty informacyjnej, 
f) palma będzie niestabilna, a jej elementy będą odpadać. 
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§ 7 

Decyzje podjęte przez członków jury są ostateczne i nie podlegają odwołaniu. 

 

§ 8 

Zgłoszenie do Konkursu Palm Wielkanocnych jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu oraz wyrażeniem 
zgody na przetwarzanie przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Sieprawiu podanych przed uczestnika 
danych osobowych. 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: 

1. Administratorem danych jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Sieprawiu, ul. Jana Pawła II 100, 
32-447 Siepraw, tel.: 12 271 05 95. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się 
listownie pod powyższym adresem bądź poprzez pocztę elektroniczną: iod@and.info.pl 

2. Podane przez uczestnika dane osobowe zostaną wykorzystane dla celów związanych z organizacją 
Konkursu Palm Wielkanocnych. 

3. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo żądania dostępu do podanych danych osobowych, ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

4. Uczestnikowi przysługuje prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie- może się to 
jednak wiązać z wykluczeniem udziału w Konkursie.  

5. Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych. 

6. Podanie przez uczestnika danych osobowych jest dobrowolne.  

 
 

Regulamin zaakceptował 
Dyrektor GOKiS Siepraw 

 
Siepraw, dnia 1 luty 2023r. 


