
 

 

 

 

 

Regulamin Konkursu na Palmę Wielkanocną 

Łęg 2019 
 
Organizator: klub Łęg CK Browar B 

 

1. Cele konkursu   

 Popularyzowanie oraz kultywowanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych związanych z 

Niedzielą Palmową oraz Wielkanocą; 

 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  

 Promocja dorobku kulturowego  

 

2. Zadanie konkursowe  

 Konkurs ma charakter otwarty. W konkursie mogą brać udział zarówno dzieci jak i dorośli z 

Włocławka i okolic. Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonać tradycyjne palmy 

wielkanocne. Polecana technika wykonania: materiały naturalne: żarnowiec, bukszpan, bazie, 

suche kwiaty, wydmuszki, wstążki, bibuła itp. 

 

  3. Warunki konkursu 

 W konkursie mogą uczestniczyć szkoły, organizacje formalne (koła, stowarzyszenia itp.) i 

nieformalne (kluby, rodziny) oraz inne instytucje kulturalno-oświatowe (biblioteki, ośrodki 

kultury) mieszczące się na terenie Włocławka i okolic . Palma musi wynosić minimum 50cm 

wysokości i musi być dostarczona osobiście lub  przesłana  do  siedziby Centrum Kultury  

"Browar B." ul.  Łęgska 28  w dniach  04-05.04.2019  

Konkurs będzie oceniany w następujących kategoriach: 

praca indywidualna: 

  I grupa: dzieci przedszkolne 

II grupa: dzieci ze szkół podstawowych;  

III grupa: młodzież gimnazjalna; licealna 

 IV grupa: dorośli. 

prace grupowe: 

  I grupa: dzieci przedszkolne 

II grupa: dzieci ze szkół podstawowych;  

III grupa: młodzież gimnazjalna; licealna 

 IV grupa: dorośli. 

 

 

4. Warunki udziału:  

 Praca zbiorowa lub indywidualna; 

 Wykorzystanie materiałów i tworzyw naturalnych oraz tradycyjnych form zdobniczych;  

 Zgłoszenie palmy do konkursu w nie przekraczalnym terminie. 

            Prace powinny być oznaczone twardą metryczką  mocno przytwierdzoną  do palmy,           

            zawierającą następujące informacje:    

      Imiona i nazwiska twórców palmy; 

      Nazwę placówki, adres, klasa; 



      Imię i nazwisko nauczyciela (opiekuna); 

     Pełną nazwę instytucji, stowarzyszenia, koła.  

Ważne! 

Z jednej placówki do konkursu  może być zgłoszonych maksymalnie 5 prac w danej kategorii 

wiekowej oraz kategorii indywidualnej lub grupowej! 

 

6.  Rozstrzygnięcie konkursu:    

Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi 14.04.2019  podczas Jarmarku Wielkanocnego na 

Placu Wolności . Laureaci konkursu zostaną powiadomieni wcześniej telefonicznie o werdykcie 

jury. Nadesłanie prac na konkurs jest równoważne z wyrażeniem zgody na wystawienie prac  z 

podaniem danych osobowych twórców oraz nazw placówek uczestniczących w konkursie na 

stronie internetowej instytucji.    

 

  7. Ocena prac:   

 Do konkursu nie zostaną dopuszczone prace zawierające elementy niezgodne  z 

regulaminem, a w szczególności gotowe palmy wielkanocne, wykonane  ze sztucznych 

materiałów i elementów ozdobnych; 

 Prace, które wytypują jurorzy zostaną nagrodzone (I, II, III miejsce).  

 Jury może również przyznać wyróżnienia oraz wyłonić dodatkową kategorię 

.   

 

8. Kryteria oceny prac.   

Oceniając prace jury będzie brało pod uwagę:   

 Zgodność z regulaminem konkursu,  

 Pomysłowość i inwencję twórczą uczestników konkursu, 

 Dobór odpowiednich materiałów i elementów zdobniczych 

 Wielkość i bogactwo użytych materiałów,  

 Estetykę wykonania pracy. 

 

  9. Ochrona danych osobowych. 

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w  sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Centrum Kultury „Browar B.” we 

Włocławku, ul. Łęgska 28 tel: 54 427 02 30 e-mail: sekretariat@ckbb.pl 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we 

wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475,                          

e-mail: daneosobowe24h@wp.pl. 

  3.  Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez Klub Łęg CK Browar B. ul. Płocka 246 

       87-800  Włocławek w celu przeprowadzenia konkursu na Palmę Wielkanocną - art. 6 ust 1 lit.     

a)  RODO. 

 4.  Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie                                     

i celach, które wynikają z przepisów prawa. 

5.  Posiada Pani/Pan prawo do: 

- uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, 

przenoszenia danych; 

- wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych; 

6.   Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do wzięcia udziału                                   

w konkursie. 

mailto:daneosobwe24h@wp.pl


 7.   Państwa dane przechowywane będą przez Administratora przez okres niezbędny do 

osiągnięcia celu w jakim zostały zebrane.  

                                  

            Zgoda rodziców(opiekunów prawnych) na przetwarzanie danych osobowych 

 

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imię, nazwisko, adres, wizerunek) 

mojego dziecka/podopiecznego przez Centrum Kultury Browar B. we Włocławku w celach 

wynikających z regulaminu konkursu na Palmę Wielkanocną. 

 

 

  ......………………..............………………… 
        ( data i czytelny podpis przedstawiciela ustawowego )   

 

Uwaga: Zgodę na przetwarzanie danych dziecka/podopiecznego należy przesłać wraz z jego pracą 

lub przesłać do administratora. 

      

10. Kontakt: 

    Klub Łęg Centrum Kultury „Browar B.” 

     ul. Płocka 246 

     87-800  Włocławek 

     tel. 54 233 97 05  lub 694 244 019 

 
 

  

  


