
REGULAMIN KONKURSU  
NA PALMĘ WIELKANOCNĄ 

 

 

ORGANIZATOR: 
Samorządowy Ośrodek Kultury – filia: Centrum Kultury 
Lasowiackiej w Cyganach 
 
CELE KONKURSU: 
Propagowanie tradycji związanych ze świętami wielkanocnymi. 
Pogłębienie wiedzy na temat symboliki znaczenia palmy 
wielkanocnej w obrzędowości ludowej. Konkurs stwarza okazję 
do indywidualnej i zbiorowej działalności artystycznej oraz 
wymiany wiedzy na temat zanikającego zwyczaju własnoręcznego 
robienia palm.  
 
UCZESTNICY KONKURSU: 
W konkursie może wziąć udział każdy, kto ma pomysł na 
stworzenie oryginalnej palmy wielkanocnej. Mogą to być prace 
zbiorowe jak i indywidualne, wykonane przez dzieci i dorosłych. 
Konkurs odbywa się w trzech kategoriach: dzieci i młodzież, 
dorośli i praca zbiorowa (praca zbiorowa – wysokość palmy 
minimum 1,5 m , górna granica wysokości to 3,20 m). Na konkurs 
należy dostarczyć jedną, własnoręcznie wykonaną palmę. Każdą 
pracę należy podpisać, podać wiek i miejsce zamieszkania.  
 
KRYTERIA OCENY: 
Organizator powołuje 3- osobową Komisję Konkursową, która 
oceniając prace będzie brała pod uwagę: różnorodność użytych 
materiałów, tradycyjne techniki, nawiązanie do tradycji palm 
wielkanocnych. Werdykt Komisji jest niepodważalny.  

 
NAGRODY: 
W każdej kategorii zostaną przyznane nagrody i wyróżnienia, 
każdy uczestnik konkursu otrzyma dyplom za udział. 
 
TERMIN: 
Termin składania prac upływa 6 kwietnia 2022 r. (środa). Palmę 
należy dostarczyć do CKL w Cyganach w godzinach od 12 do 18. 
 
ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU: 
Rozstrzygnięcie konkursu i rozdanie nagród nastąpi 8 kwietnia 
(piątek) o godz. 16:00 w CKL w Cyganach. Nagrodzone prace 
zostaną wyeksponowane na wystawie w Kościele Parafialnym  
w Cyganach w Niedzielę Palmową. 
 

Imiona i nazwiska zwycięzców zostaną wyczytane podczas 
wręczenia nagród oraz opublikowane na stronie internetowej SOK  
w artykule podsumowującym konkurs. Wyniki konkursu mogą 
również zostać opublikowane w lokalnej i samorządowej prasie, 
na stronie internetowej Gminy Nowa Dęba oraz w mediach 
społecznościowych. 
 
 
 

Więcej informacji o konkursie można uzyskać 
w Centrum Kultury Lasowiackiej w Cyganach 

lub pod numerem telefonu 792016865. 
 
 
 
 

 



Realizując obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia 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 „RODO”), informuję o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz  
o przysługujących prawach z tym związanych.  
Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku. 
1. Administratorem danych osobowych jest Samorządowy Ośrodek Kultury z siedzibą  

przy ul. Żeromskiego 2, 39-460 Nowa Dęba, nr tel.: 15 846 24 10,  

e-mail: kultura@nowadeba.pl  
2. W Samorządowym Ośrodku Kultury w Nowej Dębie został wyznaczony Inspektor 

Ochrony Danych dostępny pod adresem: Urząd Miasta i Gminy Nowa Dęba,  

ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba,  tel.: 15 846 26 71, e-mail: iod@nowadeba.pl.  
3. Dane osobowe przetwarzane będą dla celu organizacji i przeprowadzenia konkursu.  
4.Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zaakceptowany regulamin konkursu                                                               

(art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz wyrażona zgoda na przetwarzanie wizerunku  

(art. 6 ust. 1 lit. a RODO).  
5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich 

zostały zebrane.  
6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków 

przewidzianych przepisami prawa.  
7. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych 

celów.  
8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: 
a) dostępu do treści danych osobowych, 
b) sprostowania danych osobowych, 
c) usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), 
d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
e) przenoszenia danych do innego administratora, 
f) sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 
g) cofnięcia zgody, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody  
(w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem), 
h) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna się,  
że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy. 
9. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane 

profilowaniu. 
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