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REGULAMIN KONKURSU  
NA PALMĘ WIELKANOCNĄ  

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy regulamin określa  zasady i warunki udziału w  Konkursie Palm 
Wielkanocnych. 

2. Organizatorem Konkursu Palm Wielkanocnych jest Centrum Kultury                              
i Biblioteka, Gmina Bardo oraz Parafia Nawiedzenia NMP w Bardzie.  

 

CELE KONKURSU 

1. Kultywowanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych, 
2. pogłębianie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palm,  
3. przekazywanie wartości i tradycji  
4. rozbudzanie inwencji twórczej, 
5. integracja społeczności lokalnej 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA, ZASADY ORAZ PRZEBIEG KONKURSU 

Zadanie konkursowe 

Konkurs ma charakter otwarty. Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonać 
tradycyjną palmę wielkanocną. 

Technika wykonania: 

• palma musi mieć minimum 150cm, ale nie więcej niż 300cm z podstawą, 

• do konkursu mogą być zgłaszane palmy wykonane z naturalnych surowców takich 
jak :  bukszpan, ostrokrzew, jałowiec, tuja, cis, bazie, gałązki leszczyny, gałązki 
wierzby, świerk, sosna. Jako elementy zdobnicze zalecane są trawy i kwiaty 
naturalne lub suche, kwiaty zrobione z bibuły, wstążki z bibuły. Do dekoracji należy 
użyć takich surowców jak: drewno, krepina, bibuła, papier, pióra itp. Sztuczne 
elementy np. kwiaty są niedopuszczalne, 

• wiązanie palmy powinno być wykonane z pędów wierzby, bez wykorzystania 
drutu, gwoździ i sznurków z tworzyw sztucznych. Sztuczne elementy są 
niedopuszczalne, 

 
Warunki uczestnictwa  
 
Palmy oceniane będą w następujących kategoriach: 
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a) zespołowej  -  uczestnikami konkursu mogą być grupy nieformalne, organizacje 

pozarządowe, sołectwa, 
b) indywidualnej  

• palma dziecięca (przedszkola  i szkoły podstawowe) 

• palma wykonana przez osobę dorosłą ( uczniowie szkół ponadpodstawowych 
i dorośli) 
 

Miejsce i termin składania wykonanych palm 

Wykonaną palmę należy dostarczyć do Bazyliki Nawiedzenia NMP w Bardzie                  
w  dniach 24.03.- 25.03.2021 w godzinach od 9.00 do 17.30 po wcześniejszym 
kontakcie telefonicznym z Centrum Kultury i Biblioteka w Bardzie pod numerem 
telefonu 74 8 170 827. Palmy przekazane na konkurs powinny zostać odebrane  
najpóźniej do dnia 31.03.2021roku.  

Ocena prac 

1. Prace będą oceniane przez powołaną do celów Konkursu, Komisję Konkursową. 
Komisję powołuje Organizator. Wszelkie sprawy sporne rozstrzyga Komisja 
Konkursowa. 

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

• zgodność z regulaminem konkursu, 

• dobór odpowiednich materiałów i elementów zdobniczych, 

• technika i sposób wykonania, 

• pomysłowość i inwencja twórcza uczestników konkursu, 

• ilość i różnorodność użytych materiałów, 

• estetyka wykonania prac 

• ogólne wrażenie artystyczne 

Zgłoszenia konkursowe 

1. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są w formie formularza, stanowiącego 
załącznik nr 1  do niniejszego regulaminu (do pobrania na stronach internetowych 
organizatorów). Wypełniony formularz należy przesyłać w terminie do 24 marca 
2021 r. (środa), mailowo na adres: centrum@bardo.pl lub dostarczyć  osobiście 
do Centrum Kultury i Biblioteka w Bardzie ul. Kolejowa 12, 57-256 Bardo. 

2. Zgłoszenie udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. 

Ogłoszenie wyników 

1. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród  w konkursie nastąpi 28 marca 
2021 r. po Mszy Świętej o godz.12 w Bazylice NNMP w Bardzie. 

mailto:centrum@bardo.pl
mailto:centrum@bardo.pl


CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKA W BARDZIE 
ul. Kolejowa 12, 57- 256 Bardo 

tel. 74 8 170 827 e-mail: centrum@bardo.pl 
NIP 887-181-28-57 REGON 363400712 

 

Nagrody 

1. Organizator przyzna nagrody finansowe za zajęcie I, II i III miejsca w 
kategoriach indywidualnych, oraz nagrody rzeczowe w kategoriach 
zespołowych. 

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do innego podziału nagród, w tym 
do nieprzyznawania nagród w danej kategorii lub przyznania nagród/wyróżnień 
dodatkowych. 

3. Wyniki konkursu, zawierające imiona i nazwiska autorów nagrodzonych prac, 
zostaną podane do publicznej wiadomości w mediach lokalnych oraz na 
stronach internetowych organizatorów konkursu 
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Klauzula informacyjna 

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 rozporządzenia 2016/679 RODO, informujemy iż: 

 

1. Administratorem danych osobowych jest Centrum Kultury i Biblioteka w Bardzie 
 z siedzibą przy ul. Kolejowa 12, 57-256 Bardo, tel. 74 81 70 827. 

2. Z Inspektorem Danych Osobowych można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@bardo.pl.  
3. Posiadają Państwo prawo: dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, a w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody prawo do 
cofnięcia zgody oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

4. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 
5. Pani/Pana nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również  

w formie profilowania. 
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały 

zebrane. 
7. Państwa dane będą przetwarzane na podstawie zgody art. 6 ust.1 lit a  w celu: 

a) Organizacji i przeprowadzenia Konkursu, w tym identyfikacji Uczestników  
i weryfikacja spełnienia przez nich warunków uprawniających do udziału  
w Konkursie określonych w Regulaminie Konkursu oraz przekazanie nagród uczestnikom.  

b) wielokrotnego, nieodpłatnego publikowani prac będących przedmiotem konkursu  
w materiałach promocyjnych związanych z konkursem oraz prezentacjach pokonkursowych. 

8. Informujemy również, że podanie danych osobowych jest dobrowolne i nie są Państwo zobowiązani do ich 
podania. Natomiast niepodanie danych spowoduję brak możliwości wzięcia udziału w konkursie. Informuję, że 
Państwa zgoda może zostać cofnięta  
w dowolnym momencie poprze pisemne złożenie odwołania zgody w CKiB w Bardzie. Wycofanie zgody nie 
wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

 

WYRAŻENIE ZGODY NA UDOSTĘPNIANIE WIZERUNKU 

Informujemy, że podczas wydarzeń organizowanych lub wspieranych przez Centrum Kultury  
i Bibliotekę w Bardzie będą wykonywane, a następnie upubliczniane i przetwarzane zdjęcia lub filmy, na których 
może zostać uchwycony wizerunek osób obecnych, jak również ich inne dane osobowe.  

Uczestnictwo w ww. wydarzeniu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na upublicznianie i przetwarzanie 
wizerunku na zdjęciach lub filmach wykonanych podczas wydarzeń, a także ewentualnie innych danych 
osobowych.  
Dane te w postaci wizerunku będą upubliczniane na stronie internetowej www.bardo.pl, portalu społecznościowym 
www.facebook.pl, prasie lokalnej, a także udostępniane organizatorom wydarzenia, podmiotom uprawnionym na 
podstawie przepisów prawa, udzielonej zgody lub w oparciu o umowę powierzenia. 
Wyrażenie zgody ma charakter dobrowolny. Wizerunek będzie publikowany przez okres obowiązywania 
niniejszej zgody, a Administrator zobowiązuje się w przypadku wycofania zgody do niezwłocznego usunięcia 
wszelkich zdjęć i filmów przedstawiających daną osobę z wyłączeniem sytuacji, w której osoba stanowi jedynie 
szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza. 
Zgodę można wycofać w dowolnym momencie w formie oświadczenia, które można złożyć 
w CKiB w Bardzie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

Prosimy osoby, które nie życzą sobie utrwalania i przetwarzania swojego wizerunku 
w formie dokumentacji fotograficznej wydarzenia o poinformowanie o tym fakcie organizatorów. 

CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA 

Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym, 
tj. promocji CKiB w Bardzie. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit a),e) rozporządzenia 
2016/679 RODO oraz art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. 
2018 r. poz. 650). 

 

mailto:centrum@bardo.pl
mailto:iod@bardo.pl
http://www.bardo.pl/
http://www.facebook.pl/


CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKA W BARDZIE 
ul. Kolejowa 12, 57- 256 Bardo 

tel. 74 8 170 827 e-mail: centrum@bardo.pl 
NIP 887-181-28-57 REGON 363400712 

 

Załącznik nr 1 

REGULAMIN KONKURSU  
NA PALMĘ WIELKANOCNĄ  

 

KARTA ZGŁOSZENIA 

Imię i nazwisko autora lub nazwa organizacji  

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

Telefon kontaktowy  

………………………………………………………………………………………. 

 

KATEGORIA (zaznaczyć właściwą kategorię) 

ZESPOŁOWA 

INDYWIDUALNA 

Dziecięca  

 

Dorosłych  

 

 

Informuję, że odbiorę/ nie odbiorę wykonaną pracę na konkurs w terminie do 
31.03.2020r. *skreślić właściwe 

 

 

 

                                                       ........................................................................... 
                                                                                                     data i podpis autora, organizacji 
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Klauzula informacyjna 

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 rozporządzenia 2016/679 RODO, informujemy iż: 

 

9. Administratorem danych osobowych jest Centrum Kultury i Biblioteka w Bardzie 
 z siedzibą przy ul. Kolejowa 12, 57-256 Bardo, tel. 74 81 70 827. 

10. Z Inspektorem Danych Osobowych można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@bardo.pl.  
11. Posiadają Państwo prawo: dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, a w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody prawo do 
cofnięcia zgody oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

12. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 
13. Pani/Pana nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również  

w formie profilowania. 
14. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały 

zebrane. 
15. Państwa dane będą przetwarzane na podstawie zgody art. 6 ust.1 lit a  w celu: 

c) Organizacji i przeprowadzenia Konkursu, w tym identyfikacji Uczestników  
i weryfikacja spełnienia przez nich warunków uprawniających do udziału  
w Konkursie określonych w Regulaminie Konkursu oraz przekazanie nagród uczestnikom.  

d) wielokrotnego, nieodpłatnego publikowani prac będących przedmiotem konkursu  
w materiałach promocyjnych związanych z konkursem oraz prezentacjach pokonkursowych. 

16. Informujemy również, że podanie danych osobowych jest dobrowolne i nie są Państwo zobowiązani do ich 
podania. Natomiast niepodanie danych spowoduję brak możliwości wzięcia udziału w konkursie. Informuję, że 
Państwa zgoda może zostać cofnięta  
w dowolnym momencie poprze pisemne złożenie odwołania zgody w CKiB w Bardzie. Wycofanie zgody nie 
wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

 

WYRAŻENIE ZGODY NA UDOSTĘPNIANIE WIZERUNKU 

Informujemy, że podczas wydarzeń organizowanych lub wspieranych przez Centrum Kultury  
i Bibliotekę w Bardzie będą wykonywane, a następnie upubliczniane i przetwarzane zdjęcia lub filmy, na których 
może zostać uchwycony wizerunek osób obecnych, jak również ich inne dane osobowe.  

Uczestnictwo w ww. wydarzeniu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na upublicznianie i przetwarzanie 
wizerunku na zdjęciach lub filmach wykonanych podczas wydarzeń, a także ewentualnie innych danych 
osobowych.  
Dane te w postaci wizerunku będą upubliczniane na stronie internetowej www.bardo.pl, portalu społecznościowym 
www.facebook.pl, prasie lokalnej, a także udostępniane organizatorom wydarzenia, podmiotom uprawnionym na 
podstawie przepisów prawa, udzielonej zgody lub w oparciu o umowę powierzenia. 
Wyrażenie zgody ma charakter dobrowolny. Wizerunek będzie publikowany przez okres obowiązywania 
niniejszej zgody, a Administrator zobowiązuje się w przypadku wycofania zgody do niezwłocznego usunięcia 
wszelkich zdjęć i filmów przedstawiających daną osobę z wyłączeniem sytuacji, w której osoba stanowi jedynie 
szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza. 
Zgodę można wycofać w dowolnym momencie w formie oświadczenia, które można złożyć 
w CKiB w Bardzie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej wycofaniem. 
Prosimy osoby, które nie życzą sobie utrwalania i przetwarzania swojego wizerunku 
w formie dokumentacji fotograficznej wydarzenia o poinformowanie o tym fakcie organizatorów. 
CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA 

Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym, 
tj. promocji CKiB w Bardzie. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit a),e) rozporządzenia 
2016/679 RODO oraz art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. 
2018 r. poz. 650). 

 

……………………………. 

data, podpis 
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