
Konkurs na Wielkanocną palmę     
Niemodlin, 29.03.2023 r. 

 
REGULAMIN 

                                                             
Organizatorem Gminnego Konkursu na Wielkanocną Palmę jest Ośrodek Kultury w 

Niemodlinie im. Agnieszki Osieckiej. Konkurs odbędzie się 29 marca br. w Ośrodku Kultury 
w Niemodlinie. 

 
1. Cel konkursu 
Popularyzacja i podtrzymanie tradycji wykonywania palm wielkanocnych, rozwijanie 
kreatywności i zdobywanie nowych umiejętności rękodzielniczych, zapoznanie się z tematem 
symboliki i obrzędowości ludowej. 
 
2. Zasady konkursu 

Przedmiotem konkursu jest wykonanie palmy wielkanocnej w technice tradycyjnej, z 
wykorzystaniem materiałów naturalnych, bibuły, wstążek, kwiatów suszonych itp. wielkość 
palmy min. 30 cm, max. 60 cm. 

W konkursie mogą wziąć udział dzieci przedszkolne wraz z opiekunem , uczniowie szkół 
podstawowych i ponadpodstawowych oraz dorośli. Prace oceniane będą w czterech kategoriach: 

1. I kategoria -rodzina (dziecko do 7 r.ż. plus dorosły) 
          2. II kategoria - szkoły podstawowe klasy 1-4 

            3.  III kategoria - szkoły podstawowe klasy 5-8 
           4. IV kategoria- szkoły ponadpodstawowe i dorośli 

Uczestnik konkursu bierze udział tylko w jednej kategorii. Nie dopuszcza się udziału w kilku 
kategoriach. 

Prace wraz z kartą zgłoszenia należy dostarczyć do 24 marca br. do sekretariatu Ośrodka 
Kultury w Niemodlinie im. Agnieszki Osieckiej. 

Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 29 marca br. Po ogłoszeniu wyników wszystkie prace 
biorące udział w konkursie będzie można obejrzeć w galerii na stronie internetowej ośrodka oraz 
na Facebooku. Po ogłoszeniu wyników prace  będzie można odebrać w ośrodku kultury. 

 
3. Warunki uczestnictwa 

- Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia wraz ze 
zgodą na przetwarzanie danych osobowych do dn. 24 marca na adres: Ośrodek Kultury w 
Niemodlinie im. Agnieszki Osieckiej , ul. M. Reja 1, 49-100 Niemodlin, dostarczenie do 
sekretariatu ośrodka kultury lub przesłanie na adres: okpromocja@okniemodlin.org  
Regulamin oraz karta zgłoszenia dostępne są do pobrania na stronie internetowej Ośrodka 
Kultury w Niemodlinie im. Agnieszki Osieckiej: www.okniemodlin.org 
- Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych 
(imię i nazwisko uczestnika oraz wizerunek) zgodnie z Rozporządzeniem 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), 
publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1. 
- Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu i z wyrażeniem zgody na 
opublikowanie danych osobowych związanych z ogłoszeniem wyników. 
- Każdy uczestnik z danej kategorii może wysłać tylko jedną pracę konkursową. 
- Praca konkursowa nie może być zgłaszana do innych konkursów. 
- Do każdej pracy należy dołączyć metryczkę z danymi: kategoria, imię i nazwisko wykonawcy 
oraz nazwisko opiekuna (w kategorii rodzinnej), numer telefonu oraz adres e-mail, miejscowość. 

 
4. Ocena 
Oceny prac dokona jury powołane przez organizatora konkursu według kryteriów: 
1. Kreatywność i oryginalność pracy konkursowej. 
2. Zgodność materiałów z tradycją ludową. 
3. Estetyka, solidność oraz sposób wykonania. 

Komisja konkursowa wybiera spośród nadesłanych prac trzy najlepsze prace w każdej 
kategorii. Wykonawcy biorący udział w konkursie zostaną uhonorowani dyplomami a laureaci 
nagrodami i wyróżnieniami. 

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Ośrodka Kultury w Niemodlinie 
im. Agnieszki Osieckiej oraz na Facebooku organizatora. 


