
XXVI Konkurs Palm Wielkanocnych w Gminie Chełmiec 

Termin konkursu: 29 – 30 marca 2021 r. 
 

I. CELE KONKURSU 
 

-  kultywowanie tradycji święcenia Palm Wielkanocnych 
- kultywowanie danych wzorów wykonania palm 
- wyłonienie najlepszych twórców w tej dziedzinie 
- promocja dorobku gminy Chełmiec 

- aktywizacja życia kulturalnego w gminie Chełmiec 
 

II. ZASADY OGÓLNE 
 

 W konkursie mogą wziąć udział tylko mieszkańcy gminy Chełmiec. 

 Do konkursu uczestnik może zgłosić tylko jedną palmę. 

 Każda palma musi być podpisana (taka informacja powinna zawierać: 
imię i nazwisko, adres zamieszkania, wiek autora, numer telefonu). Załącznik do regulaminu. 
 Niezwykle ważnym dla kontynuowania tradycji wielkanocnych jest aby dzieci wykonywały palmy samodzielnie. 

 W przypadku gdy dziecko nie wykonało palmy samo należy wpisać również pod czyją opieką została ona wykonana. 

Taka informacja nie obniży punktacji, a pozwoli na wiarygodną i rzetelną ocenę prac. 

 Palmy przeznaczone do Konkursu (trwale podpisane!) należy dostarczyć do budynku Astro Centrum w Chełmcu, 
w dniach od 29 marca do 30 marca 2021r.. w godzinach od 10.00 do 18.00. 
 Prace nie podpisane nie podlegają ocenie. 

 

III. OCENA 
 

1. Oceny przedłożonych do konkursu palm dokona powołana przez organizatora Komisja w dniu 31 marca 2021r. 
2. Zastosowane do budowy palm materiały konstrukcyjne (np. drzewo wierzbowe lub laskowe), dodatki (np. gałązki bar-

winku lub mirtu), zdobnictwo (np. kolorowa bibuła) winny być zgodne z miejscową tradycją. 

Koniecznym jest użycie do budowy palmy gałązek wierzbiny, tzw.”bazi”. 

3. Kolejnymi kryteriami które wykorzystane będą przy ocenie palm jest precyzja i wartość artystyczna. 

4. Wyklucza się korzystanie z materiałów współczesnych (barwione trawy, sztuczne kwiaty, wstążki z tworzywa sztucznego, 

druty, taśmy samoprzylepne, itp.) oraz zdobienia palemkami wileńskimi oraz kłosami zbóż. 
5. Palmy będą oceniane w kategoriach: 

 małe 0,5 m – 1m 
średnie 1m – 1,50 m 
wysokie 1,50 m - 2 m 

6. Werdykt Komisji jest nieodwołalny, niezaskarżalny i ostateczny. 

 

IV. NAGRODY 

1. Termin wręczenia nagród podany zostanie na stronie internetowej GOK w Chełmcu, po zakończeniu prac związanych 

       z zakończeniem konkursu.   

2. Organizatorzy przewidują nagrody książkowe dla wykonawców najlepszych palm. 

3. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy. 

 

UWAGA: 

 
o Nie odebranie palmy i nagrody w terminie 2 dni roboczych oznacza wygaśnięcie prawa do jej odbioru i wszelkich 

roszczeń z tego tytułu. 
o Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie utrudnienia leżące po stronie uczestnika nagrodzonego 

w konkursie. 

o Do odebrania nagrody niezbędny jest dowód tożsamości osoby odbierającej. 

o Termin konkursu może ulec zmianie lub konkurs może zostać całkowicie odwołany ze względu na nowe obostrzenia 

związane z COVID-19. 

 

Gminny Ośrodek Kultury w Chełmcu    ul. Papieska 2   33 – 395 Chełmiec 

www.gok.chelmiec.pl  email: gok@chelmiec.pl      Tel. kontaktowy 18/443 33 73, kom. 887 373 373 
 

Organizatorzy: 

Gminny Ośrodek Kultury w Chełmcu 

Współorganizator : 

Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu 

 

http://www.gok.chelmiec.pl/
mailto:gok@chelmiec.pl


                                                                                                  
KLAUZULA DOTYCZĄCA AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH, WIZERUNKU I DANYCH OSOBOWYCH 

 

1. Uczestnicy biorąc udział w konkursie  wyrażają zgodę na przetwarzanie wizerunku ich prac zgłoszonych do  Konkursu, w celu wyko-

rzystania ich przez organizatorów w sposób nieograniczony terytorialnie i czasowo na następujących polach eksploatacji: 
a) utrwalenia (zapisu) we wszelkich możliwych formach jak fotografia, audio, video, 

b) zwielokrotnienia na wszelkich nośnikach dźwięku i obrazu, 

c) wprowadzenia do obrotu, 

d) wprowadzenia do pamięci komputera oraz sieci Internet, 

e) publicznego odtwarzania, wyświetlania, 

f) najmu i dzierżawy, 

g) nadawania bezprzewodowego, przewodowego, satelitarnego oraz reemisji i retransmisji. 

2. Uczestnicy Konkursu biorąc udział w konkursie udzielają także zezwolenia na rozpowszechnianie swojego wizerunku utrwalonego za 

pomocą wszelkich technik fotograficznych i nagraniowych w związku z udziałem w wydarzeniu. 

3. Uczestnicy podają dane osobowe w związku z udziałem w Konkursie dla potrzeb niezbędnych do realizacji wydarzenia w tym w cel  

umieszczania ich na stronach internetowych organizatorów, oraz prowadzonej działalności statutowej organizatorów. 

4. Wszelkie oświadczenia, w tym na karcie zgłoszeniowej, składa osoba upoważniona do reprezentowania uczestników, w szczególności 

osób niepełnoletnich. 

                         INFORMACJA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

1. Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Chełmcu ul.Papieska 2 , 33 395 Chełmiec, tel. 18/443 33 73, 

e mail gok@chelmiec.pl, działający jako administrator danych osobowych. Dane osobowe pozyskiwane są i będą przetwarzane w szcze-

gólności w celu naboru uczestników i realizacji Konkursu, jego promocji oraz w celach archiwalnych na postawie art. 6 ust. 1 lit. a), c) i 

e) RODO. 

2. Administrator informuje, że zainteresowanym przysługują następujące prawa (na zasadach wynikających z RODO): 

1) dostępu do treści swoich danych osobowych (art. 15 RODO); 

2) sprostowania (poprawienia) nieprawidłowych danych (art. 16 RODO); 

3) usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie i bezprawnie (prawo do bycia zapomnianym w art. 17 RODO); 

4) ograniczenia przetwarzania danych (tzn. wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych stosownie do złożonego wniosku 

art. 18 RODO); 

5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO tj. wobec przetwarzania 

danych osobowych opartych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f); 

6) prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany na zasadach określonych w art. 20 RODO, co oznacza, iż 

mają Państwo prawo żądać, by Państwa dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to 

technicznie możliwe; 

7) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego o ile uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z na prze-

twarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem RODO do Prezesa Urzędu ruszeniem RODO do Prezesa Urzędu Ochrony Da-

nych Osobowych. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych celów, zgodnie z kryteriami okre-

ślonymi w przepisach prawa lub w przypadku udzielonej zgody, do momentu wycofania zgody, bez wpływu na zgodność z prawem prze-

twarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dane osobowe mogą być przetwarzane i udostępniane odpowied-

nim służbom, w tym Inspekcji Sanitarnej, w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID 19. 

4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub pod-

mioty, którym Administrator powierzy realizację usług związanych z realizowanym Konkursem lub który m udostępni dane w celu reali-

zacji Konkursu. 

5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości udziału w organizowanym 

Konkursie. 

 

UWAGA! Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu lub warunków Konkursu w przypadku wprowadzenia odgórnych 

wytycznych związanych z epidemią. Przebieg tegorocznej edycji Konkursu odpowiada na potrzebę realizacji wydarzeń kulturalnych z 

zachowaniem procedur bezpieczeństwa w trakcie epidemii wirusa SARS -  Zachowaniem procedur bezpieczeństwa w trakcie epidemii 

wirusa SARS-CoV-2.                                                                                            
 

Metryczka podpisu palmy wielkanocnej – miejscowość w parafii.............................................................................................. 

                     

Imię i Nazwisko autora 

 / współautora/ 

Adres zamieszkania Wiek autora   

/ współautora/ 

Tel. kontaktowy 

    

    

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby realizacji konkursu oraz umieszczenie zdjęć palmy wielkanocnej 

wraz z moim wizerunkiem w materiałach promocyjnych: stronie internetowej, katalogach, ulotkach zgodnie z ustawą o ochronie danych 

osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. Dz.U. 133, poz. 883.dane osobowe zawarte w ankiecie będą przetwarzane przez Gminny Ośrodek 

Kultury, ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec. Każda osoba ma prawo wglądu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 
                                                                                                                   

                                                              …………………………………………. 
                                                                                         Czytelny podpis                                        

 

  


