
Regulamin Konkursu na Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną 

Organizatorami konkursu na Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną jest  

Gminna Biblioteka Publiczna w Kikole, Ośrodek Kultury Gminy Kikół  

oraz Parafia p.w. św. Wojciecha BM w Kikole. 

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 wsi.  

2. Zadanie konkursowe  

 Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonać tradycyjne palmy wielkanocne w oparciu 

o materiały naturalne: trawy, bukszpan, bazie, suche kwiaty, wydmuszki itp. oraz wstążki, 

bibuła, krepa. 

3. Warunki konkursu  

W konkursie mogą uczestniczyć szkoły, przedszkola, organizacje formalne (koła, 

stowarzyszenia itp.) mieszczące się na terenie gminy Kikół. Palma musi wynosić minimum 100 

cm wysokości, a maksymalnie 200 cm wysokości.  

Konkurs będzie rozstrzygany w 3 kategoriach wiekowych: 

 I kategoria: Przedszkole  

 II kategoria: Szkoła  

 III kategoria: Organizacja formalna (koła, stowarzyszenia)  

4. Warunki udziału:  

 Praca zbiorowa (prace indywidualne nie będą przyjmowane); 

 Wykorzystanie materiałów naturalnych oraz tradycyjnych form zdobniczych;  

 W konkursie można zgłosić tylko jedną palmę;  

 Zgłoszenie palmy do konkursu w podanym niżej terminie. 

5. Miejsce i termin składania prac:  

 Zgłoszenie udziału w konkursie prosimy dostarczyć w terminie do 9 marca 2020 r. do 

Gminnej Biblioteki Publicznej w Kikole, Pl. Kościuszki 7a, 87-620 Kikół; 

 Termin dostarczenia prac 05 kwietnia 2020 r. do godz. 11:00 w Kościele Parafialnym 

p.w. św. Wojciecha BM w Kikole, ul. Sienkiewicza 2, 87-620 Kikół.  



 

6. Prace powinny być oznaczone twardą metryczką mocno przytwierdzoną do palmy, 

zawierającą następujące informacje:  

 Pełna nazwa szkoły/ placówki/stowarzyszenia/koła, adres, klasa; 

 Imię i nazwisko nauczyciela (opiekuna/przedstawiciela), numer tel.;  

7. Rozstrzygnięcie konkursu 

Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników oraz rozdanie nagród nastąpi w kościele 

parafialnym w Kikole 05 kwietnia 2020 r. w Niedzielę Palmową po Mszy Świętej o godz. 

11:30. 

8. 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;  

9. 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.  

10. Nagrody i wyróżnienia 

Powołane przez organizatorów  jury przyzna nagrody w kategoriach wspomnianych w punkcie 

3 niniejszego regulaminu. Dla zwycięzców zostaną ufundowane nagrody rzeczowe a pozostali 

uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy.    

 

Kontakt: 

Gminna Biblioteka Publiczna w Kikole   

Ośrodek Kultury Gminy Kikół 

Pl. Kościuszki 7a 

Tel . 54 289 46 70 wew. 25  / OKGK - 500 837 986  /  GBP - 601 751 107 

 

 



 

ZAŁĄCZNIK NR 1 

 

 

KONKURS NA NAJPIEKNIEJSZĄ PALMĘ WIELKANOCNĄ 

 – KARTA ZGŁOSZENIA 

 

 

1. Pełna nazwa szkoły/ przedszkola/stowarzyszenia/koła, adres, klasa; 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

Telefon: ………………………………………………….. 

Imię i nazwisko opiekuna odpowiedzialnego za przygotowanie do konkursu: 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….………… 

 

2.  Kategoria : 

 I kategoria: Przedszkole  

 II kategoria: Szkoła  

 III kategoria: Organizacja formalna (koła, stowarzyszenia)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KLAZULA INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH 

OSOBOWYCH 

 
 Na podstawie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i 

w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L 

2016, nr 119), zwanego dalej RODO, informujemy, że:  

1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Ośrodek Kultury Gminy Kikół, Pl. 

Kościuszki 7a, 87-620 Kikół oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Kikole, pl. Kościuszki 7a , 87-620 

Kikół.  

 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania 

danych z którym można się skontaktować za pośrednictwem listu : Ośrodek Kultury Gminy Kikół, Pl. 

Kościuszki 7a, 87-620 Kikół oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Kikole, pl. Kościuszki 7a , 87-620 

Kikół, lub telefonu 54 289 46 70 wew. 25 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia 

Konkursu „Najpiękniejsza Palma Wielkanocna”.  

4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane i udostępnione wyłącznie podmiotom uprawnionym do 

ich uzyskania na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz podmiotom, które będą przetwarzały 

dane osobowe w imieniu administratora danych na podstawie zawartej umowy. 

 5. Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). 6. 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przechowywane dłużej, niż 1 rok od rozstrzygnięcia konkursu.  

7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do danych 

osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych 

w dowolnym momencie - jeśli do przetwarzania doszło na podstawie zgody.  

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego –Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy 

obowiązującego prawa.  

9. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

wykorzystywane w celu profilowania.  

10. Podanie danych jest dobrowolne, ale jest warunkiem koniecznym przystąpienia i uczestnictwa w 

konkursie.  

 

 

 

 

 



 

ZAŁĄCZNIK NR 2 

                                                                                                              ………………………… 

                                                                                                             miejscowość, data 

ZGODA 

NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU  

Oświadczam, że zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Gminną 

Bibliotekę Publiczna w Kikole i Ośrodek Kultury Gminy Kikół wizerunku 

…………………….……………………………………….. zarejestrowanego podczas realizacji 

konkursu „Najpiękniejsza Palma Wielkanocna” na stronie www.okgkikol.pl, w mediach 

społecznościowych – Facebook oraz gazecie regionalnej CLI  

i Tygodnik Lipnowski w celu realizacji przedsięwzięć i budowania pozytywnego wizerunku 

Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy w przestrzeni publicznej i w mediach. 

 

 

………………………………………                               …………………………………… 

(imię i nazwisko rodzica/opiekuna/przedstawiciela)                                            (podpis rodzica/opiekuna/przedstawiciela ) 

 


