
„ PALMA WIELKANOCNA”
REGULAMIN KONKURSU

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Konkursu jest Piechowicki Ośrodek Kultury ul. Kryształowa 53; 
    58-573 Piechowice.
2.Cele konkursu:
- Popularyzowanie oraz kultywowanie polskich tradycji i zwyczajów wielkanocnych 
- Pogłębienie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palmy w obrzędowości ludowej
- Rozbudzanie inwencji twórczej dzieci, młodzieży i dorosłych 
- Przekaz wartości i tradycji ludowej 
- Integracja społeczności lokalnej 

3. Konkurs zostanie przeprowadzony  i rozstrzygnięty w dniu 1 kwietnia 2023 r. podczas 
DNIA BABY WIELKANOCNEJ odbywającego się w sali OSP Piechowice

 (ul. Szkolna 4, Piechowice)

§ 2
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Konkurs skierowany jest do mieszkańców Gminy Miejskiej Piechowice, a w tym: osób 
indywidualnych oraz rodzin, a także do grup tj.: klasy szkolne, grupy przedszkolne, 
stowarzyszenia, kluby i koła  mające swoją siedzibę/ mieszczące się na terenie Piechowic. 

2. Do konkursu przyjmowane będą wyłącznie samodzielnie wykonane prace, a konkurs 
przeprowadzony zostanie w czterech kategoriach:
            -Kat. I- PALMA INDYWIDUALNA- DZIECI DO LAT 12: 
            Palma musi być wykonana samodzielnie, wysokość palmy to minimum 50cm 

-Kat. II- PALMA INDYWIDUALNA- MŁODZIEŻ I DOROŚLI: 
Palma musi być wykonana samodzielnie, wysokość palmy to minimum 50cm 
-Kat. III- PALMA GRUPOWA- DZIECI DO LAT 12:
Palma wykonana grupowo pod opieką nauczyciela/opiekuna, wysokość palmy
 to minimum 100cm
-Kat. IV- PALMA GRUPOWA- MŁODZIEŻ I DOROŚLI
Palma wykonana grupowo pod opieką kierownika zespołu/ nauczyciela/opiekuna/ 
rodzica/, wysokość palmy to minimum 100cm. W tej kategorii oceniane będą też 
palmy wykonane rodzinnie.

Piechowicki Ośrodek Kultury
ul. Kryształowa 53
58-573 Piechowice



3. Prace powinny być oznaczone trwałą metryczką  mocno przytwierdzoną do palmy, 
zawierającą następujące informacje:  

 Imię/imiona i nazwisko/a twórców palmy, lub nazwa grupy;
 Nazwę placówki,  klasa, grupa (dotyczy palm grupowych);
 Imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna (dotyczy palm grupowych);
 Pełną nazwę instytucji, stowarzyszenia, koła (dotyczy palm grupowych) lub nazwisko 

(dotyczy kategroii rodzinnej). 
 Kategorię konkursową w której palma bierze udział ( tj. I, II, III, IV- zgodnie 

z opisem powyżej)

4.  Osoby zainteresowane wzięciem udziału w konkursie są zobowiązane do dostarczenia 
palmy konkursowej do  siedziby Piechowickiego Ośrodka Kultury w dniach
24 luty- 24 marzec 2023, od poniedziałku do piątku w godz. 08.00-17.00 oraz do wypełnienia 
na miejscu karty zgłoszenia palmy konkursowej. Prace dostarczone po 24 marca br. nie będą 
przyjmowane. Dostarczenie pracy jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 

5. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych 
danych osobowych, tj. np.: imienia, nazwiska, adresu, konta poczty elektronicznej, numeru 
tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody.

6. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na 
przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych i wizerunkowych przez 
Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku
z wydaniem nagrody i publikacją wyników. Dostarczenie prac na konkurs jest równoważne 
z wyrażeniem zgody na wyeksponowanie ich podczas obchodów Dnia Baby Wielkanocnej 
wraz z podaniem danych osobowych twórców oraz nazw placówek uczestniczących 
w konkursie na  miejscu ekspozycji oraz na stronie internetowej Organizatora.

7. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Piechowickiego Ośrodka Kultury.

8. Po zakończeniu ekspozycji palmy konkursowe przechodzą na własność Organizatora.

§ 3
WYNIKI KONKURSU ORAZ NAGRODY

1. Rozstrzygnięcie konkursu oraz ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi podczas 
DNIA BABY WIELKANOCNEJ w dniu  1 kwietnia  2023 r.  o  godz.  13.00 w sali  OSP
Piechowice, ul. Szkolna 4, Piechowice. 
Nagrody będą  przyznawane w czterech kategoriach:
Kat. I- PALMA INDYWIDUALNA- DZIECI DO LAT 12
 Nagroda główna – karta podarunkowa o wartości 150zł
Kat. II- PALMA INDYWIDUALNA- MŁODZIEŻ I DOROŚLI: 
Nagroda główna – karta podarunkowa o wartości 150zł
 Kat. III- PALMA GRUPOWA- DZIECI DO LAT 12:
Nagroda główna – karta podarunkowa o wartości 250zł
 Kat. IV- PALMA GRUPOWA- MŁODZIEŻ I DOROŚLI:
Nagroda główna – karta podarunkowa o wartości 250zł



Pozostali uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy za udział w Konkursie.

2. Kryteria oceny prac.
W dniu  rozstrzygnięcia  konkursu Organizator  powoła  3 osobowe Jury,  które  oceni  prace
biorące  udział  w konkursie,  przyznając  odpowiednią  ilość  punktów.  Oceniając  prace  jury
będzie brało pod uwagę:  

 Zgodność z regulaminem konkursu, 
 Pomysłowość i inwencję twórczą uczestników konkursu,
 Oryginalność pomysłu i wykonania
 Bogactwo użytych materiałów, 
 Estetykę wykonania pracy.
 Samodzielność wykonania pracy

3. Zwycięzcy zobowiązani są do osobistego odebrania nagród ( w przypadku kategorii 
indywidualncyh) lub odebrania nagrody przez nauczyciela/ opiekuna/ rodzica/ kierownika 
zespołu ( w przypadku kategorii grupowych) w dniu 1 kwietnia 2023r. (sobota) o godz. 13:00 
tj. w czasie uroczystego ogłoszenia wyników, lub nagrodę odbierze osoba pełnoletnia 
upoważniona do jej odbioru.  W przypadku nie stawienia się po odbiór nagrody w w/w 
terminie i czasie, przechodzi ona na osobę/ grupę, która zajęła kolejne miejsce wg. ilości 
punktów. Pisemne upoważnienie do odbioru nagrody przez osobę inną niż laureat, należy 
zaznaczyć na karcie zapisu w chwili przyniesienia pracy do POK.

§ 4
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Palmy konkursowe będą eksponowane w sposób następujący: 
-W dniu 1 kwietnia 2023r. Teren przy OSP Piechowice, ul. Szkolna 4- ekspozycja 
zewnętrzna
- W dniach 3- 11 kwietnia 2023r. Teren przy budynku Piechowickiego Ośrodka Kultury, 
ul. Kryształowa 53, Piechowice- ekspozycja zewnętrzna.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie decydujące zdanie ma 
Organizator
3. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, zdjęć oraz
informacji o zwycięzcach i uczestnikach Konkursu;
4. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zamieszczania informacji o palmach
konkursowych i ich zdjęć w swoich materiałach i kampaniach promocyjnych.
5.  Dostarczenie do Organizatora palmy konkursowej oraz wypełnienie KARTY 
ZGŁOSZENIA jest jednoznaczne z akcekptacją niniejszego Regulaminu i wyrażeniem zgody 
na prztwarzanie danych osobowych i wizerunku ( RODO)

DODATKOWE INFORMACJE  :      tel : 75 76 17 201 ; e-mail :   informacja@piechowice.pl

mailto:informacja@piechowice.pl


Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (RODO)

Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  są  Piechowicki  Ośrodek  Kultury  ul.
Kryształowa  53,  58-573  Piechowice  ,  informacja@piechowice.pl oraz  wydawca Informatora
Piechowickiego – Urząd Miasta Piechowice  ul. Kryształowa 49 58-573 Piechowice, adres e-mail:
sekretariat@piechowice.pl, kontakt do inspektora ochrony danych biuro@msvs.com.pl  

Dane  osobowe  Pani/Pana/dziecka  przetwarzane  będą  w  celu  promowania  osiągnięć,  wydarzeń
kulturalnych, relacji z życia Placówki w związku z wyrażoną zgodą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) i art.
81 ust. 1 prawa autorskiego na przetwarzanie w/w danych osobowych w następujących obszarach:

-Publikacji na oficjalnej stronie internetowej Placówki, 
-Witrynach w siedzibie Placówki,
- Na portalu Facebook i przekazanie danych osobowych do Państwa trzeciego USA w związku 
 z publikacją na portalu Facebook, wówczas  Odbiorcą danych osobowych będzie FACEBOOK INC.
-Publikacji na oficjalnych stronach internetowych informatora , Urzędu oraz jednostek 
organizacyjnych 
-Lokalnej prasie i wydawanym informatorze

Zgoda obejmuje nieograniczone w czasie rozpowszechnianie i zwielokrotnianie wizerunku dowolną 
metodą oraz jego obróbkę cyfrową i graficzną, z zastrzeżeniem nienaruszenia dóbr osobistych osób na
nich utrwalonych.

Odbiorcami danych osobowych mogą być organizatorzy wydarzeń, w którym Pani/Pan/dziecko brali 
udział oraz podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, a także osoby otrzymujące 
informator, podwykonawcy oraz osoby odwiedzające portale społecznościowe i strony www, a także 
hosting strony internetowej i drukarnia.  Dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia 
promocji Placówki na portalu Facebook, czas prowadzenia oficjalnej strony internetowej Placówki, 
lub do czasu wycofania zgody.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celu promocji placówki jest dobrowolne, a 
konsekwencją jej nie wyrażenia będzie brak możliwości promocji placówki i zdjęć z Pani/Pana 
wizerunkiem. Dane nie będą podlegały automatycznemu profilowaniu.

Spółka Facebook Inc. (dalej „Facebook”) w ocenie TSUE nie zapewnia odpowiedniego poziomu 
bezpieczeństwa danych osobowych co wiąże się z podwyższonym ryzykiem. Zgadzając się na 
rozpowszechnianie wizerunku akceptujesz to ryzyko.
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