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REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 

„Palma Wielkanocna” 

 

1. ORGANIZATOR 

Organizatorem konkursu jest Gminna Instytucja Kultury „Dworek na Długiej” w Warce. 

Adres organizatora: 05-660 Warka, ul. Długa 3, tel. +48 667 22 70, dworek@dworek.warka.pl. 

 

2. CEL 

Celem konkursu jest propagowanie tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi, pogłębienie 

wiedzy na temat symboliki i znaczenia palm w obrzędowości ludowej. Konkurs stwarza okazję do 

działalności artystycznej oraz wymiany wiedzy na temat zanikającego zwyczaju własnoręcznego 

robienia palm.  

 

3. TEMATYKA 

Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonać tradycyjną palmę wielkanocną. Oceniana będzie 

technika pracy, pomysłowość, oryginalność oraz estetyka. 

 

4. KATEGORIE WIEKOWE 

W konkursie mogą wziąć udział osoby uczęszczające do szkół z terenu gminy Warka w następujących 

kategoriach:  

1. Przedszkola i zerówki 

2. Szkoła podstawowa – klasy 1 - 3 

3. Szkoła podstawowa – klasy 4 - 6 

4. Szkoła podstawowa – klasy 7 - 8 

5. Kategoria open 

 

5. TECHNIKA 

Prace konkursowe muszą być wykonane z materiałów naturalnych, tradycyjnie wykorzystywanych do 

wykonywania palm, np.: żarnowiec, bukszpan, bazie, suche kwiaty, wydmuszki, wstążki, bibuła itp. 

Prace zawierające ozdoby plastikowe bądź wykonane inną techniką nie będą oceniane.  

 

6. TERMINY 

Ogłoszenie konkursu – 7 marca 2022 r. 

Zakończenie przyjmowania prac – 31 marca 2022 r. – do godz. 12:00 (do Dworku na Długiej). 

Głosowanie publiczności – 5 - 7 kwietnia 2022 r. 

Rozstrzygnięcie konkursu – uczestnicy zostaną poinformowani o terminie rozstrzygnięcia 

telefonicznie  
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7. WARUNKI UCZESTNICTWA 

Uczestnicy konkursu muszą:  

1. Uczęszczać do placówki oświatowej bądź zamieszkiwać teren Miasta i Gminy Warka;  

2. Być wyłącznym autorem zgłoszonych prac;  

3. Dołączyć do pracy metryczkę zawierającą: imię i nazwisko, klasę i szkołę do których uczęszczają, 

nazwisko opiekuna i kontakt telefoniczny do opiekuna (rodzica), zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych (metryczka powinna być dołączona do pracy, najlepiej aby była zamocowana w taki sposób, 

aby organizator mógł ją z łatwością usunąć). 

4. Złożyć pracę w terminie przewidzianym w regulaminie;  

5. Wykonać pracę samodzielnie. 

 

8. FORMAT PRAC 

Do konkursu przyjmowane będą prace w formie przestrzennej.  

Palmy zgłoszone do konkursu nie mogą przekraczać wysokości 1 m.  

 

9. DOSTARCZENIE PRAC 

Prace konkursowe należy dostarczyć do siedziby Organizatora (adres w punkcie 1) w przewidzianym 

w regulaminie terminie (decyduje termin fizycznego dostarczenia prac). 

 

10. WYBÓR ZWYCIĘZCÓW I ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 

Zgłoszone do konkursu palmy oceniane będą przez komisję konkursową w składzie 3 - 5 członków, 

których wybierze Organizator spośród osób związanych z plastyką i innymi dziedzinami sztuki. 

Uczestnicy zostaną poinformowani o rozstrzygnięciu konkursu drogą telefoniczną.  

W konkursie zostanie przeprowadzone głosowanie publiczności, które odbędzie się na stronie Dworku 

na Długiej na platformie Facebook.  

5 kwietnia (wtorek) do godz. 15:00 pojawią się zdjęcia palm w galerii zdjęć na Facebooku. 

Głosowanie potrwa do 7 kwietnia (czwartek) do godz. 11:00.  

Nagrodę publiczności otrzyma palma, której zdjęcie otrzyma najwięcej reakcji.  

 

11. NAGRODY 

W konkursie dla zwycięzców przewidziane są nagrody książkowe lub rzeczowe oraz dyplomy.  

 

12. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie i przetwarzanie w danych przez administratora 

zawartych na metryczce każdej z prac.  

2. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie przez Organizatora materiałów dostarczonych do 

konkursu do działań informacyjno-promocyjnych.  

3. Prace i nagrody należy odebrać najpóźniej do 29 kwietnia 2022 r. do godz. 12:00. Po tym terminie 

nie będzie możliwości odbioru. 

4. Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.  

5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w regulaminie, jeżeli nastąpi taka konieczność i 

prawo ostatecznej interpretacji powyższego regulaminu.  

6. Dostarczenie pracy do organizatora jest jednoznacznym wyrażeniem zgody na akceptację 

powyższego regulaminu.  
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7. KLAUZULA INFORMACYJNA 
1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu oraz ich opiekunów jest  Gminna 

Instytucja Kultury ''Dworek Na Długiej" (Ul. Długa 3, 05-660 Warka, Tel. +48 667 22 70). 

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się  

z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu plastycznego 

„Palma Wielkanocna”. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.  

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.  

6. Odbiorcami danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane 

osobowe w imieniu Administratora.  

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

- żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych. 

- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z 

naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych 

osobowych jest brak możliwości udziału w konkursie.  

9. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega 

Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym 

profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.  

  


