
    Regulamin Konkursu na Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną 

Organizatorzy Konkursu:

         Parafia pw. Świętej Rodziny w Chełmie

Szkoła Podstawowa im. Ks. Józefa Dąbrowskiego w Żółtańcach

       

      1. Celem konkursu jest:

• popularyzowanie  tradycji  i  zwyczajów  związanych  z  Niedzielą  Palmową
oraz Wielkanocą; 

• pogłębianie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palmy w obrzędowości ludowej;
• uczczenie pamiątki wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy; 
• stworzenie okazji do zaprezentowania przez dzieci i młodzież własnych pomysłów   

i technik wykonania palmy wielkanocnej oraz form jej zdobienia; 
• rozbudowanie inwencji twórczej dzieci i młodzieży; 
• przekaz wartości i tradycji w rodzinie. 

      2. Technika wykonania palmy jest dowolna.

• Palmy  powinny nawiązywać zarówno formą jak i surowcem  do tradycyjnych
palm wielkanocnych, 

• Wysokość prac od 1 do 3 metrów (większe i mniejsze będą dyskwalifikowane),

• Palma  powinna  być  wykonana  z  materiału  naturalnego (suszki,  rośliny
żywozielone) lub z ozdób wykonanych własnoręcznie z papieru,

• Musi być trwała (sklejona lub spleciona),

• Palma  może  być  wykonana  ze  wszystkich  wyżej  wymienionych  materiałów  
lub całkowicie z jednego rodzaju,

• Wykorzystanie tworzyw sztucznych będzie dyskwalifikowało pracę.

3. Do konkursu można zgłaszać prace wykonane indywidualnie lub rodzinnie.

4. Prace  konkursowe  muszą  być  pracami  własnymi,  nigdzie  wcześniej  nie
przedstawianymi  na  innych  konkursach.  Złożenie  pracy  na  konkurs  jest
jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o tych faktach (wypełniona Karta Zgłoszenia
– Załącznik nr 1 do Regulaminu). 

5. Palmy  składamy  w  kancelarii  parafialnej,  która  jest  czynna  od  poniedziałku  
do soboty w godzinach 16.00-17.00 do 25.03.2021 r.

6. Odbiór prac po rozstrzygnięciu konkursu w Niedzielę Palmową lub w kancelarii
parafialnej, która jest czynna od poniedziałku do soboty w godzinach 16.00-17.00.

7. Prace konkursowe będą oceniane w kategoriach:

* szkoła podstawowa klasy 0 - III 
* szkoła podstawowa klasy IV – VIII  
* liceum i dorośli

      8. Prace powinny być oznaczone twardą i czytelną metryczką, mocno przytwierdzoną 



do palmy, zawierającą następujące informacje:

         IMIĘ i NAZWISKO twórcy lub wszystkich twórców, KLASA (wiek uczestników)

      9. Przy ocenie prac komisja będzie brała pod uwagę: 

• zgodność z regulaminem konkursu; 
• pomysłowość i inwencję twórczą uczestników konkursu; 
• dobór materiałów i elementów zdobniczych; 
• wielkość i bogactwo użytych materiałów; 
• kreatywność i estetykę wykonania pracy; 

      10. Decyzja Jurorów jest ostateczna i niepodważalna.

   11.  Rozstrzygnięcie  konkursu  i  wręczenie  nagród  w  każdej  kategorii  odbędzie  się  
w  Niedzielę  Palmową  28.03.2021  r.  po  mszy  świętej  o  godzinie  12:00  w  Kościele  
pw. Świętej Rodziny w Chełmie. 
Jeśli ktoś nie będzie mógł odebrać nagrody tego dnia, to zapraszamy po odbiór do kancelarii
parafialnej, która jest czynna od poniedziałku do soboty w godzinach 16.00-17.00. 

  12.  Komisja  konkursowa  rozstrzygnie  konkurs  w  każdej  kategorii  wiekowej.
Organizatorzy  zastrzegają  sobie  jednak  prawo  do  rozstrzygnięcia  konkursu  w  jednej
kategorii w przypadku małej liczby prac. 

   13. Uczestnik konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych
osobowych  przez  Organizatora  w  celu  wyłonienia  zwycięzcy  i  przyznania  nagrody:
umieszczenia  danych  w  materiałach  publikowanych  przez  Organizatora,  na  stronie
internetowej,  profilu  Facebook  i  w  innych  publikacjach.  Organizator  nie  ponosi
odpowiedzialności  za  uszkodzenie  prac.  Udział  w  konkursie  jest  jednoznaczny  
z zaakceptowaniem powyższego Regulaminu. 

Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać pod numerami telefonów:
ks. Karol Mazur (tel. 511049077), Małgorzata Piech (tel.  608407177), Marta Biernacka-
Kozieł (tel. 607956821).



Załącznik nr 1 

Konkurs na Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną

Karta Zgłoszenia 

Prosimy WYPEŁNIĆ CZYTELNIE (drukowanymi literami) 
1. Imiona i nazwiska twórców 
(klasa )...................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

2. Kategoria pracy......................................................................

3. Kontakt telefoniczny..............................................................................................................

Informuję, że zapoznałam się z Regulaminem Konkursu 

na Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną i jestem świadom-a/-y, że:

1.  Administratorem  moich  danych  osobowych  jest:  Szkoła  Podstawowa  im.  Ks.  Józefa
Dąbrowskiego w Żółtańcach oraz dyrektor szkoły. Adres kontaktowy: Szkoła Podstawowa w im.
Ks. Józefa Dąbrowskiego w Żółtańcach, ul. Metalowa 89.

2. Przekazane dane osobowe będą wykorzystane do przeprowadzenia ww. Konkursu 

3. Dane jakie będą przetwarzane przez Administratora, to dane osobowe zwykłe. 

4.  Dane  osobowe  przetwarzane  będą  w  celu  promocji  i  budowania  pozytywnego  wizerunku
Organizatora i współorganizatorów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Pani dane osobowe będą
przetwarzane do czasu cofnięcia zgody, przypominamy, że może ona zostać wycofana w każdym
momencie.  Dane  osobowe  mogą  być  udostępniane  na  portalach  internetowych  oraz  mediom
regionalnym i ogólnopolskim.

5.  Osoba,  której  dane  dotyczą  ma  prawo:  dostępu  do  swoich  danych,  sprostowania  swoich
danych,wniesienia skargi do organu nadzorczego.

6.  Państwa  dane  nie  będą  służyły  do  zautomatyzowanego  podejmowania  decyzji,  w  tym
profilowania.

Wyrażam zgodę na:

1. Nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku w formie fotografii w ramach sesji fotograficznej
z uroczystego rozdania nagród z ww. Konkursu.

2.  Zgoda  obejmuje  wykorzystanie,  utrwalanie,  obróbkę  i  powielanie  wykonanych  zdjęć,
nieograniczone  w  czasie  korzystanie  i  rozporządzanie  nimi,  a  w  szczególności:  publiczne  ich
wykorzystanie  w  celach  marketingowych,  promocyjnych  i  reklamowych  przez  Organizatorów
wydarzenia.

...................................................................................

data, podpis


