
Regulamin Konkursu Palm Wielkanocnych 

Uwaga zmiana dotychczasowego regulaminu – pozostaje tylko kategoria rodziny, zmianie uległa 

prezentacja prac konkursowych, forma oceny, odbiór nagród, zamiast grand prix zostanie wyłoniona 

nagroda publiczności.  

§ 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 wielkanocny. 

3. Aktywizacja mieszkańców Gminy Siepraw w kierunku sztuki ludowej.  

§2 

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

Prace grupowe: wykonywane rodzinnie przez max. 5 osób (zostanie przyznanych 6 nagród oraz 

ewentualne wyróżnienia). UWAGA w kategorii rodzina jest dopuszczalne wykonanie palmy przez 

dzieci z różnych rodzin, ale ilość wykonujących pracę to max 5 osób; nagroda będzie grupowa, nie 

nagrody indywidualne.  

Przyznana zostanie nagroda „publiczności” – informacje poniżej. 

§ 3 

Ocenie podlegają następujące kryteria: 

 - palmy ustrojone w kwiaty z bibuły, rośliny naturalne (np. bazie, bukszpan, jałowiec), wstążki,  

- kompozycja palmy,  

- staranności i pracochłonność wykonania,  

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

§ 4 

Termin i miejsce:  

1. Wykonaną palmę należy sfotografować. Każda palma ma mieć łącznie trzy zdjęcia przesłane 

do konkursu: 

a) sama palma – z podaniem wysokości w centymetrach, 

b) zdjęcie prezentujące palmę nieco z bliska z wybranym najbardziej zdobnym elementem 

palmy – z podaniem cechy charakterystycznej palmy, 

c) zdjęcie plamy wraz z osobami, które ja wykonywały. 

2. Zdjęcia wraz z kartą zgłoszenia ze zgodą na publikację wizerunku (załącznik do Regulaminu) 

należy przesłać do dnia 31 marca do godziny 16.00 na adres e-mail 

kulturasiepraw@gmail.com. W tytule wiadomości należy podać imię i nazwisko osoby która 

będzie reprezentowała rodzinę, której palma została zgłoszona do konkursu.  

mailto:kulturasiepraw@gmail.com


3. Wszystkie zgłoszone do konkursu palmy będą zaprezentowane na facebooku Ośrodka Kultury 

i Sportu w Sieprawiu.  

4. Oficjalne ogłoszenie wyników nastąpi 3 kwietnia do godziny 18.00 na facebooku Ośrodka 

Kultury i Sportu w Sieprawiu – będą to wyniki z prac komisji konkursowej, wtedy też nastąpi 

rozpoczęcie głosowania na palmę „publiczności”. 

5. Palma z największą ilością „łapek w górę” otrzyma tytuł palmy publiczności. Głosowanie 

potrwa do 5 kwietnia do godz. 18.00.   

6. Nagrody zostaną przesłane na wskazane w zgłoszeniach adresy do 30 kwietnia.  

 

§ 5 

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

podsumowana o godzinie 18.00 w dniu 5 kwietnia, późniejsze głosy nie będą brane pod uwagę.  

 

Regulamin zaakceptował Dyrektor GOKiS Siepraw, dnia 18 marca 2020r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU PALM 

Rodzina   
 

Osoba do kontaktu  

Imię i Nazwisko :  
 

Telefon:  
 

Adres do wysyłki 
nagrody/upominków: 

 

Cechy charakterystyczne 
palmy:  

 
 
 

Zgoda na publikację wizerunku 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich / moich dzieci w postaci imienia, 
nazwiska, numeru telefonu, zdjęć i materiałów filmowych zawierających wizerunek. Ponadto 
wyrażam zgodę na umieszczanie i publikowanie prac wykonanych przez dziecko na stronie 
internetowej GOKiS, zarządzanych przez placówkę profilach w mediach społecznościowych, 
materiałach drukowanych oraz w innych mediach w celu informacji i promocji GOKiS. 
Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Sieprawiu, ul. Jana 
Pawła II 100, 32-447 Siepraw. Zebrane dane osobowe przetwarzane będą w celach organizacji i 
prowadzenia konkursu palm oraz w celach kontaktowych w sprawach związanych z konkursem. 
Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie dostępu do 
treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, 
jak również, że podanie tych danych było dobrowolne. 
 
Wyrażam zgodę  TAK/NIE ( proszę zaznaczyć jedna odpowiedz)  
 
 
 

Siepraw Data  
 

Imię i nazwisko  
 
 

 

 


