
 

 

 

REGULAMIN KONKURSU  

NA NAJPIĘKNIEJSZĄ  

PALMĘ WIELKANOCNĄ 

1. Organizatorzy konkursu: 

Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Łeknie - Biblioteka Publiczna 

Gminy Wągrowiec w Łeknie oraz Gmina Wągrowiec. 

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; 

• Stworzenie okazji do zaprezentowania przez mieszkańców Gminy Wągrowiec 

własnych pomysłów i technik wykonania palm wielkanocnych oraz form jej zdobienia; 

• Rozbudzanie inwencji twórczej. 

 

3. Szczegóły konkursu:  
 

Konkurs ma charakter otwarty. Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonać tradycyjne  

palmy wielkanocne. 

TECHNIKA WYKONANIA: materiały naturalne (np.:bukszpan, bazie, suche kwiaty), 

krepa, wstążka, wydmuszki, bibuła itp. Wysokość palmy dowolna. 

4. Kategorie konkursowe: 

 

I KATEGORIA -  dla dzieci z klas I-III szkół podstawowych z terenu Gminy Wągrowiec.  

Jeden uczestnik konkursu może zgłosić jedną palmę. 

 

 

II KATEGORIA - dla dzieci z klas IV-VIII szkół podstawowych z terenu Gminy 

Wągrowiec. 

Jeden uczestnik konkursu może zgłosić jedną palmę. 

 

 

III KATEGORIA - dla młodzieży od lat 16 oraz dorosłych z terenu Gminy Wągrowiec. 

Jeden uczestnik konkursu może zgłosić jedną palmę. 

 



5. Miejsce i termin składania prac: 

• Gminny Ośrodek Kultury w Łeknie, ul. Podgórna 6 

• Termin do 19 marca 2021 r. (piątek) do godziny 1600 

 

6. Do każdej palmy należy przytwierdzić kartkę zawierającą następujące informacje: 

• Imię i nazwisko uczestnika, adres i numer telefonu, wiek(praca indywidualna) 

• Nazwa placówki, klasa, nazwa koła itd.,adres i telefon kontaktowy 

      *    Podpisaną zgodę dot. przetwarzania danych osobowych i wykorzystania zdjęć –  

w przypadku dzieci zgodę podpisuje opiekun. 

7. Ocena prac: 

• Oceny prac dokona komisja powołana przez Organizatora. 

Oceniając prace jury będzie brało pod uwagę: 

• zgodność z regulaminem konkursu, 

• pomysłowość i inwencję twórczą dzieci, młodzieży i uczestników konkursu, 

• dobór odpowiednich materiałów i elementów zdobniczych, 

• bogactwo użytych materiałów, 

• samodzielność i estetykę wykonania pracy. 

8. Rozstrzygnięcie konkursu:  

O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie. 

Przyznane zostaną nagrody rzeczowe i dyplomy. 

 

10. Wszelkie wątpliwości i pytania proszę kierować pod nr tel.: 67 26 16 011  

      lub drogą mailową:  goklekno5@wp.pl 
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Zgoda na wykorzystanie wizerunku i danych osobowych dziecka* 

Oświadczam, że 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 dyrektyw 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Publ. Dz. 

Urz. UE L NR 119, s. 1 wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku oraz danych osobowych 

mojego/mojego dziecka*: …………………………………………………….….. Zgoda dotyczy zdjęć zarejestrowanych podczas 

wręczenia nagród w konkursie na „Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną” organizowanego przez Gminny Ośrodek 

Kultury w Łeknie, Bibliotekę Publiczną Gminy Wągrowiec w Łeknie oraz Gminę Wągrowiec. Zgoda obejmuje również 

zamieszczanie zdjęć oraz nazwisk na stronie instytucji oraz profilu Facebook, w kronikach, folderach i prasie w celu 

promowania działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Łeknie oraz osiągnięć i umiejętności dziecka. Wyrażam zgodę 

na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nadesłanej przez moje dziecko pracy konkursowej w materiałach 

promocyjnych związanych z konkursem, prezentacjach  pokonkursowych w różnych formach utrwaleń. 

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

podpis rodzica/opiekuna prawnego*       miejscowość, data 

*niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 


