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        REGULAMIN KONKURSU  

     PLASTYCZNEGO ONLINE NA 

         TRADYCYJNĄ  

 PALMĘ   WIELKANOCNĄ
 

1. Postanowienia ogólne:  

1) Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Buczkowicach.  

2) Konkurs ma charakter otwarty. Zasięg konkursu jest powiatowy.  

2. Cele konkursu:  

1) popularyzowanie i podtrzymywanie zwyczaju wykonywania tradycyjnych palm wielkanocnych, 

2) pobudzenie inwencji twórczej,  

3) popularyzacja plastycznej twórczości dzieci, młodzieży i dorosłych. 

3. Tematyka konkursu: 

Tematyką konkursu jest własnoręcznie wykonana tradycyjna palma wielkanocna (słupowa lub 

drzewiasta) albo bagniątko. 

Wielki Tydzień – cykl najważniejszych obrzędów i uroczystości związanych z Wielkanocą, z obchodami 

Męki i Zmartwychwstania Chrystusa, rozpoczyna się od Niedzieli Palmowej, w tym dniu na pamiątkę 

uroczystego wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy święci się palmy wielkanocne. Zwyczaj wykonywania 

palm znany był już w IV wieku wśród chrześcijan jerozolimskich, natomiast od V-VI w. przyjął się także 

w całym kościele zachodnim. Od XI w. obrzęd święcenia gałązek zielonych czyli palm wielkanocnych 

wprowadzono do liturgii Niedzieli Palmowej. W całej Polsce w Niedzielę Palmową święci się palmy, 

odbywają się też procesje z palmami. Do kościoła palmy niosą chłopcy a dziewczyny małe bagniątka. 

Tradycyjna palma to wiązanka gałęzi wierzby z pąkami zwanymi kotkami. Wierzba w tradycji ludowej 

pojmowana była jako nosicielka życia. W zależności od regionu gałązki wierzbowe przystraja się 

barwinkiem, jałowcem z jagodami, gałązkami leszczyny i cisu, kopytnikiem, trzciną, bukszpanem, 

gałązkami borówki, mirtem, tatarakiem, jabłkami przywiązanymi za ogonki, barwnymi trawami, 

suszonymi lub bibułowymi kwiatami, wstążkami. Poświęcone palmy przechowywano cały rok, 

przypisywano im dobroczynne własności. Wierzono m.in., że uderzenie kogoś palmą zabezpiecza od 

choroby, zapewnia zdrowie, bogactwo itp. Palmą zamoczoną w wodzie święconej kropiono wszystkie 

budynki, a także zwierzęta gospodarskie, aby zapewnić powodzenie i ochronę na cały rok. 



 

4. Warunki uczestnictwa: 

1) Uczestnikami konkursu są dzieci, młodzież i osoby dorosłe. 

2) Uczestnicy przygotowują na konkurs jedną spośród tradycyjnych palm: 

 palmę – słupową (zielone elementy, kwiaty, wstążki i inne zdobienia umieszcza się na jednym 

długim pniu) lub drzewiastą (palma zbudowana jest z pęku gałązek, elementy ozdobne 

umieszczane są na rozgałęzieniach), 

 bagniątko – mały bukiet z gałązek ozdobiony kolorowymi kwiatami i roślinami zielnymi.   

3) Palma może mieć tylko jednego autora. 

4) Jeden uczestnik może zgłosić na konkurs tylko jedną pracę. 

5) Uczestnik konkursu wykonuje jedną dobrej jakości fotografię palmy (bez ujęć osób w kadrze,  

jednolite tło) i przesyła ją, wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia, na adres mailowy GOK: 

gokbuczkowice@gokbuczkowice.com do dnia 30.03.2021 r. włącznie. Plik jpg powinien być opisany 

imieniem, nazwiskiem oraz miejscowością zamieszkania autora.  

6) UWAGA!!! W celu potwierdzenia autentyczności zdjęcia sfotografowana palma lub bagniątko 

musi mieć zamocowaną (wyraźnie widoczną) wizytówkę z napisem: #palma2021.  

7) W treści maila również powinna znajdować się informacja o autorze palmy: imię, nazwisko, wiek 

i miejscowość autora oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych: Wyrażam zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych moich / moich i mojego dziecka zawartych w dokumentach dla 

potrzeb niezbędnych do organizacji konkursu oraz w celu archiwizacyjnym.  

8) Wraz ze zdjęciem palmy należy przesłać, stanowiącą załącznik do regulaminu konkursu, wypełnioną 
KARTĘ ZGŁOSZENIA – Załącznik nr 1. Kartę można wypełnić elektronicznie lub przesłać zdjęcie/skan 
karty wypełnionej ręcznie. 

5. Terminy:  

1) Zdjęcia prac wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia należy przesłać do 30 marca br. 

na gokbuczkowice@gokbuczkowice.com  

2) Informacje o wynikach konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Gminnego Ośrodka 

Kultury w Buczkowicach www.gokbuczkowice.com oraz fanpage’u GOK 11 kwietnia br. o godz. 

16.00. 

3) Nagrody zostaną przekazane laureatom, po wcześniejszej konsultacji telefonicznej. 

6. Ocena, nagrody i promocja: 

1) Oceny prac dokona jury powołane przez organizatora. 

2) Prace konkursowe będą oceniane w 2 głównych kategoriach: 

 palma, 

 bagniątko, 

z podziałem na 5 kategorii wiekowych: 

 przedszkola, 

 klasy I-III, 

 klasy IV-VI, 

 klasa VII-VIII, 

 młodzież i osoby dorosłe. 
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3) Nagrody przyzna jury w porozumieniu z organizatorami. W każdej kategorii planuje się przyznanie 

puli nagród: 

 miejsca od 1 do 3, 

 maksymalnie 1 wyróżnienie. 

4) Jury konkursu zastrzega sobie prawo innego podziału nagród, w tym przyznania kilku nagród 

równorzędnych bądź nie przyznania którejś z nagród.  

5) Decyzja jury jest ostateczna. 

6) Autorzy nagrodzonych prac otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe. 

7. Przetwarzanie danych osobowych: 
1) Wszyscy uczestnicy konkursu muszą podpisać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, którą 

można pobrać ze strony internetowej GOK-u (karta zgłoszenia, załącznik nr 1). W przypadku 

uczestników niepełnoletnich taką zgodę muszą wyrazić rodzice lub prawni opiekunowie osób 

niepełnoletnich. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczny z brakiem 

możliwości udziału w konkursie. 

2) Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

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 w skrócie „RODO”, informujemy, iż: 

 Administratorem Danych Osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Buczkowicach, ul. Wyzwolenia 

554, 43-374 Buczkowice, REGON: 072361087, tel. (33) 8177 120, e-mail: gokbuczkowice 

@gokbuczkowice.com. GOK powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się 

pisząc na adres e-mail: iod@gokbuczkowice.com lub listownie na adres siedziby administratora. 

Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu oraz w celach archiwalnych. Dane będą 

przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Dane będą przechowywane przez okres 5 lat po 

zakończeniu konkursu. Równocześnie informujemy, iż dane osobowe mogą być przekazywane do 

administratorów obsługujących systemy teleinformatyczne GOK, do placówek szkolnych 

i przedszkolnych z terenu gminy Buczkowice oraz Urzędu Gminy Buczkowice, a także do podmiotów 

uprawnionych do dostępu do danych na podstawie przepisów prawa. Osoba, której dane dotyczą 

ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 

bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem oraz usunięcia danych chyba, że istnieje inna podstawa prawna przetwarzania. Osoba, 

której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego gdy uzna, iż przetwarzanie 

danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016 r. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udziału w konkursie.   

8. Postanowienia końcowe:  

1) Nadesłanie w terminie pracy spełniającej warunki konkursu oznacza akceptację przez uczestnika 

niniejszego „Regulaminu konkursu” oraz oświadczenie, że praca jest wynikiem oryginalnej twórczości 

i że nie narusza praw osób trzecich, a w razie gdyby, mimo zachowania należytej staranności, do 

takiego naruszenia doszło, zwolnienie organizatora konkursu od odpowiedzialności za takie 

naruszenie. 

2) Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania prac konkursowych w materiałach 

promocyjnych bez dodatkowej zgody autorów oraz bez wypłacenia honorariów autorskich. 

3) Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. 


