
Konkurs na Tradycyjną Palmę Wielkanocną 

Regulamin

1. Organizatorem konkursu jest  Parafia Zawoja Centrum oraz Babiogórskie Centrum Kultury im. dr Urszuli
Janickiej-Krzywdy w Zawoi 

2. Celem konkursu jest popularyzowanie oraz kultywowanie polskich tradycji i zwyczajów związanych z
Niedzielą Palmową oraz z Wielkanocą. 

3. Warunki udziału: 

• Uczestnicy  konkursu  mają  za  zadanie  wykonać  tradycyjną,  babiogórską palmę  wielkanocną.
Wysokość  palmy  nie  będzie  miała  znaczenia  przy  ocenie.  Palmy  będą  oceniane  w  dwóch
kategoriach: praca indywidualna, praca grupowa. 

• Zgłoszone  do  konkursu  prace  powinny  być  oznaczone  metryczką  przytwierdzoną  do  palmy,
zawierającą następujące informacje o autorze (autorach): imię i nazwisko, miejsce zamieszkania
oraz numer telefonu (Załącznik nr 1). 

•  Palmy  wraz z  kartami zgłoszenia należy  dostarczyć  w  Niedzielę Palmową w dniu  2 kwietnia
2023r.  do godziny 10.20 na plac przy kościele (w razie niepogody do domu parafialnego). Ocena
prac  konkursowych  nastąpi  przy  kościele  pw.  św.  Klemensa  Papieża  Męczennika  w  Zawoi
Centrum  (lub  w  domu parafialnym  w  razie  niepogody) przed  mszą  świętą  o  godzinie  11.00.
Wręczenie nagród odbędzie się po mszy świętej. 

4. Ocena prac: 

• Do konkursu nie zostaną dopuszczone prace zawierające elementy niezgodne z regulaminem, a
w szczególności gotowe palmy wielkanocne, wykonane ze sztucznych materiałów.

• Palmy oceniać będzie Jury powołane przez organizatora.  Przy ocenie będą brane pod uwagę:
zgodność z tradycją regionu, estetyka, dobór materiałów. 

W regionie Babiej Góry tradycyjna palma miała formę wiązanki długości około 1 metra. Na
tradycyjną Palmę wielkanocną składały się następujące elementy: wierzbowe witki z baziami,
gałązki  wiśni  lub  czereśni,  cis  lub  jałowiec,  barwinek,  mirt  (może  być  bukszpan),  kwiaty  z
bibuły, naturalne wstążki (materiałowe lub bibułkowe).

5. Przekazanie prac na konkurs jest równoważne z wyrażeniem zgody na fotografowanie oraz ich autorów
prac z podaniem imion i nazwisk twórców.

6.  Zgłoszone  do  Konkursu  prace  są  własnością  uczestnika  konkursu.  Wszelkie  dodatkowe  informacje
można  uzyskać  w  Babiogórskim  Centrum  Kultury  im.  dr  Urszuli  Janickiej-Krzywdy  w  Zawoi  lub  pod
numerem telefonu 33 8775 066 lub 519 150 571.

7.  Dla uczestników przewidziane są atrakcyjne nagrody. Organizator przewiduje także nagrody specjalne
dla najmłodszego oraz najstarszego uczestnika Konkursu (tylko w kategorii indywidualnej)



Załącznik nr 1

Konkurs na Tradycyjną Palmę Wielkanocną 

Karta zgłoszenia

Imię i Nazwisko/ Nazwa grupy……………………………………………………………

Adres…………………………………………………………………………………………………..

Numer telefonu…………………………………………………………………………………..

Kategoria: 

⃰  praca indywidualna                         praca grupowa 

* zaznaczyć właściwe

Oświadczenia i zgody:

 Oświadczam, że zapoznałem/-am się z Regulaminem  Konkursu Na Tradycyjna Palmę Wielkanocną i akceptuję jego treść
w całości oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatora na potrzeby Konkursu oraz w
celach marketingowych organizatora zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997r. Dz.U. Nr 133 poz.
833 z późniejszymi zmianami.

……………………………………………                                                  ………………………………………………………………

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

Data i miejsce                                                                                         Podpis uczestnika Konkursu/  rodzica/ opiekuna prawnego*

*  w  przypadku  grupy  wszyscy  uczestnicy  muszą  być  podpisani  lub  ich  rodzice/opiekunowie  prawni;  podpis
rodzica/opiekuna prawnego dotyczy uczestników Konkursu poniżej 18 roku życia

KLAUZULA INFORMACYJNA

1. Administratorem Pani/Pana osobowych jest Babiogórskie Centrum Kultury, Zawoja 2000 A, 34-222 Zawoja, 33 877 50   66  
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się 
z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl  .  
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji konkursu.
4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia. 
6.  Odbiorcami  Pani/Pana  danych  będą  podmioty,  które  na  podstawie  zawartych  umów  przetwarzają  dane  osobowe  w  imieniu
Administratora. 
7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej cofnięciem.
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się  z naruszeniem przepisów powyższego 
rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych jest  brak możliwości wzięcia udziału
w konkursie.
Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają
wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych. 
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