
Regulamin  

Powiatowego Konkursu Palm Wielkanocnych – II edycja 

 

1. Postanowienia ogólne. 

Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki udziału w Powiatowym Konkursie Palm 

Wielkanocnych, zwanym w dalszej części Regulaminu „Konkursem”. Organizatorem 

Powiatowego Konkursu Palm Wielkanocnych jest Powiatowe Centrum Kultury w Strzelcach 

Opolskich przy ul. Dworcowej 23, 47-100 Strzelce Opolskie, www.centrum-kultury.eu 

(PCK). 

2. 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, 

 przekaz wartości i tradycji ludowej, 

 integracja społeczności lokalnej, 

 promocja dorobku kulturowego. 

 

Konkurs ma charakter amatorski, otwarty i dostępny dla wszystkich, prace mogą być 

wykonywane indywidualnie lub zespołowo. 

 

3. Warunki uczestnictwa, zasady oraz przebieg Konkursu. 

a.) Zadanie konkursowe. 

Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonać tradycyjne palmy wielkanocne. Wysokość 

palmy to max. 150 cm. Technika wykonania – różnorodność zastosowanych materiałów (do 

wyboru): żarnowiec, bukszpan, ostrokrzew, jałowiec, tuja, cis, bazie, gałązki leszczyny, 

gałązki wierzby, świerka, sosny, bukszpanu, z traw i kwiatów naturalnych lub barwionych 

suchych, wstążek z bibuły lub kwiatów zrobionych z bibuły, barwinek, borowina, suche 

kwiaty, zboże, trawy, drewno, pióra, wydmuszki, krepa, wstążki, bibuła, papier, włóczka, itp.  

b.) Warunki uczestnictwa 

Konkurs ma charakter otwarty. Mogą w nim uczestniczyć uczniowie wszystkich typów szkół 

i instytucji edukacyjnych oraz organizacje formalne (koła, stowarzyszenia itp.) i nieformalne 

(kluby, rodziny), a także inne instytucje kulturalno-oświatowe (biblioteki, ośrodki kultury) 

znajdujące się na terenie powiatu strzeleckiego. W Konkursie nie mogą uczestniczyć 

pracownicy Powiatowego Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich oraz ich rodziny a także 

przedstawiciele Organizatora Konkursu oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział 

http://www.centrum-kultury.eu/


w jego przygotowaniu i prowadzeniu. Konkurs zostanie przeprowadzony w pięciu 

kategoriach wiekowych: 

 dzieci przedszkolne; 

 uczniowie klas 1-3; 

 uczniowie klas 4-6; 

 uczniowie gimnazjum; 

 młodzież licealna i dorośli. 

c.) Ocena prac. 

 Prace będą oceniane przez powołaną do celów Konkursu Komisję Konkursową (zwaną 

dalej „Komisją”). Komisję powołuje Organizator. Decyzja Komisji Konkursowej  

o wyłonieniu zwycięskich prac i przyznaniu nagród jest ostateczna i nie przysługuje  

od niej odwołanie. Wszelkie sprawy sporne rozstrzyga Komisja Konkursowa.  

 Prace, które otrzymają najwięcej głosów zostaną nagrodzone (I, II, III miejsce). 

Organizator zastrzega sobie prawo dysponowania wszystkimi pracami zgłoszonymi  

do Konkursu.  

 Komisja konkursowa podczas oceny prac będzie brała pod uwagę następujące kryteria: 

- zgodność z regulaminem konkursu;  

- pomysłowość i inwencję twórczą uczestników konkursu;  

- dobór odpowiednich materiałów i elementów zdobniczych; 

- ilość i różnorodność użytych materiałów; 

- estetykę wykonania prac.  

 Do konkursu nie zostaną dopuszczone prace zawierające materiały niezgodne  

z Regulaminem, a w szczególności gotowe palmy wielkanocne lub wykonane  

ze sztucznych elementów ozdobnych.  

d.) Opis prac 

Prace powinny być oznaczone twardą metryczką mocno przytwierdzoną do palmy, 

zawierającą następujące informacje: 

 imiona i nazwiska twórców palmy; 

 nazwę placówki, adres, klasę; 

 imię i nazwisko nauczyciela (opiekuna); 

 pełną nazwę instytucji, stowarzyszenia, koła, 

 telefon kontaktowy. 

4. Miejsce i termin składanie prac: 

a.) Wszystkie prace należy składać osobiście w Dziale Promocji (parter) Powiatowego 

Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich, ul. Dworcowa 23, 47-100 Strzelce Opolskie w 



terminie od 02.03.2015r. do 20.03.2015r. W ostatnim dniu Konkursu, tj. 20.03.2015r. prace 

przyjmowane będą do godziny 14.00. 

b.) Do pracy konkursowej należy dołączyć wypełnioną i podpisaną Kartę zgłoszeniową, 

stanowiącą Załącznik nr 1 do Regulaminu. 

c.) Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone nie później niż w ciągu 14 dni od daty zakończenia 

konkursu na stronie internetowej www.centrum-kultury.eu oraz profilu portalu 

społecznościowego Facebook www.facebook.com/PowiatoweCentrumKulturyStrzelceOp 

Powiatowego Centrum Kultury, a także opublikowane na stronie internetowej Powiatu 

Strzeleckiego www.powiatstrzelecki.pl . Wyniki dostępne będą również w siedzibie 

Organizatora. Opublikowane wyniki zawierać będą imiona i nazwiska twórców/klasę/nazwę 

szkoły, organizacji, instytucji. Zwycięzcy Konkursu w terminie do 14 dni od daty 

zakończenia Konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie o decyzji Komisji Konkursowej 

oraz terminie i sposobie wręczenia nagród. 

d.) Nadesłanie prac na Konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wystawienie prac 

z podaniem danych osobowych twórców oraz nazw placówek uczestniczących w Konkursie 

w Powiatowym Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich. Po zakończeniu wystawy 

wykonane prace powinny zostać odebrane z Powiatowego Centrum Kultury w terminie  

od 13 do 17 kwietnia 2015r., po przekroczeniu tego terminu prace przechodzą na własność 

PCK. 

5. Prawa autorskie 

 Zabronione jest jakiekolwiek wykorzystywanie lub kopiowanie prac osób trzecich.  

 Praca konkursowa musi być twórczą pracą autorską, do której uczestnik/uczestnicy 

posiada/ją osobiste i majątkowe prawa autorskie i dobrowolnie swobodnie nimi 

rozporządza/ją i prawa te nie naruszają praw osób trzecich.  

 W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu 

naruszenia osobistych lub/i majątkowych praw autorskich uczestnik – jako jedyny 

odpowiedzialny - zobowiązany jest do zrekompensowania organizatorowi kosztów 

poniesionych w związku ze skierowaniem przeciwko niemu wszelkich roszczeń 

odszkodowawczych, powstałych wskutek naruszenia w/w praw. 

 Administratorem danych osobowych uczestników  jest Organizator. Dane osobowe będą 

przetwarzane w celach związanych z Konkursem, tj. w celach związanych z organizacją  

i przeprowadzeniem Konkursu, sprawozdawczością podatkową i księgową oraz w celu 

ogłoszenia listy zwycięzców do publicznej wiadomości.  

 Uczestnik/rodzice uczestnika/opiekunowie prawni uczestnika wyraża/ją zgodę na podanie 

imienia, nazwiska i pozostałych danych osobowych, opublikowanie przez Organizatora 

złożonej pracy konkursowej na stronie internetowej Powiatowego Centrum Kultury  



w Strzelcach Opolskich www.centrum-kultury.eu oraz na stronie 

www.facebook.com/PowiatoweCentrumKulturyStrzelceOp. oraz na stronie internetowej 

Powiatu Strzeleckiego www.powiatstrzelecki.pl i w mediach i innych ewentualnych 

publikacjach i prezentacjach. Uczestnik/rodzice uczestnika/opiekunowie uczestnika 

wyraża/ją również zgodę na wyeksponowanie prac w Powiatowym Centrum Kultury 

wraz z umieszczonymi przy nich  danymi osobowymi uczestnika. 

1. Uwagi końcowe  

 Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie 

danych osobowych przez Organizatora, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.  

o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.), dla potrzeb 

realizacji Konkursu. 

 Uczestnik powinien podać dane osobowe zawarte w Załączniku nr 1 do niniejszego 

Regulaminu. 

 Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do danych i ich poprawiania. 

 W sprawach nie objętych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy 

Kodeksu Cywilnego i ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

 Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w Konkursie są ponoszone przez 

uczestników.  

 Organizator zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu w każdym czasie  

bez podania przyczyny poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej  

Powiatowego Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich www.centrum-kultury.eu  

oraz na stronie www.facebook.com/PowiatoweCentrumKulturyStrzelceOp  

 Dodatkowe informacje dotyczące Konkursu można uzyskać w siedzibie Organizatora 

Konkursu: 

Powiatowe Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich 

ul. Dworcowa 23 

47-100 Strzelce Opolskie 

tel.  77 412 30 13 

 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w naszym Konkursie. 

Życzymy powodzenia w twórczych działania !!! 
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