
Regulamin konkursu  

na Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną 

 

1. ORGANIZATOR 

Organizatorem Konkursu jest Urząd Miasta i Gminy w Jabłonowie Pomorskim ul. Główna 28, 87-330 

Jabłonowo Pomorskie.  

Kontakt: Iga Czepkowska tel. 56 69 76 810, e-mail: iga.czepkowska@jablonowopomorskie.pl 

2. CELE KONKURSU 
2.1. Popularyzowanie oraz kultywowanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych związanych 

z Niedzielą Palmową i Okresem Wielkanocy. 

2.2. Pogłębianie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palmy w obrzędowości ludowej. 

2.3. Stworzenie okazji do zaprezentowania przez dzieci, młodzież, dorosłych własnych   

pomysłów i technik wykonania palm wielkanocnych oraz form jej zdobienia. 

2.4. Rozbudzanie inwencji twórczej. 

 

3. WARUNKI UDZIAŁU 
3.1. Wykonanie najciekawszej palmy wielkanocnej. 

3.2. Technika wykonania: materiały naturalne (np. bukszpan, bazie, suche kwiaty itp.), bibuła,       

krepa, wstążka, wydmuszki itp. z wykorzystaniem tradycyjnych form zdobniczych. 

3.3. Prace powinny być dostarczone wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową zawierającą 

informacje tj. 

- Imię i nazwisko 

- Wiek 

- Numer telefonu, adres e-mail. 

3.4. Każdy z uczestników może złożyć tylko jedną pracę konkursową. 

3.5. Prace konkursowe muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej nie przedstawianymi 

na innych konkursach. Złożenie pracy na konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem 

deklaracji o tych faktach(wypełniona Karta Zgłoszenia – Załącznik nr 1 do Regulaminu). 

3.6. Palmę należy dostarczyć do Biura Podawczego Urzędu Miasta i Gminy w Jabłonowie 

Pomorskim do dnia 22 marca 2021 roku (do godziny 14:00) 

3.7. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi do dwóch dni roboczych 

po upływie terminu dostarczenia prac.  

3.8. O wynikach konkursu uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie oraz za pomocą 

stosownej informacji zamieszczonej na stronie internetowej oraz Facebook Urzędu 

Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie.   

 

4. KRYTERIA I OCENA PRAC 
Przy ocenie palm wielkanocnych Jury będzie brało pod uwagę: 

- Dobór odpowiednich materiałów i elementów zdobniczych. 

- Estetykę wykonania pracy.  

- Pomysłowość i inwencję twórczą uczestników konkursu. 



 

5. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA 

Powołane przez organizatorów jury przyzna nagrody i wyróżnienia zwycięzcom w 

następujących kategoriach: 

- dzieci w wieku przedszkolnym  3-6 lat 

- dzieci szkolne klasy 1-3 szkoły podstawowe 

- dzieci szkolne klasy 4-8 szkoły podstawowe 

- młodzież licealna 15-19 lat 

- dorośli 20+.  

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
6.1. Uczestnik konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na wykorzystanie swoich  danych 

osobowych przez Organizatora w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody:   

umieszczenia danych w materiałach publikowanych przez Organizatora, na stronie   

internetowej, profilu Facebook i w innych publikacjach. 

6.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie prac. 

6.3. Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać pod numerem telefonu:  

56 69 76 810. 

6.4. Udział w konkursie jest jednoznaczny z zaakceptowaniem powyższego Regulaminu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu na Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną 

  

KARTA ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W KONKURSIE 

NAJPIĘKNIEJSZĄ PALMĘ WIELKANOCNĄ 

  

Dane uczestnika:   

Imię i nazwisko:  

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

Adres do korespondencji:  

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

Numer telefonu:  

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

Adres e-mail:  

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

Wiek, (szkoła): 

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

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

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

1. Oświadczam, że jestem autorem zgłoszonej pracy i że nie narusza 

ona praw osób trzecich.  

2. Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję postanowienia 

regulaminu konkursu.   

3. Wyrażam zgodę na prezentowanie pracy, na jej publikację 

w materiałach promocyjnych i informacyjnych Organizatora, a także 

w dokumentacji konkursowej na wszystkich polach eksploatacji.  

4. W przypadku otrzymania nagrody (nagrody głównej albo 

wyróżnienia) zobowiązuję się do zawarcia umowy przenoszącej na 



organizatora konkursu autorskie prawa majątkowe na warunkach 

określonych w załączniku nr 2 do Regulaminu konkursu.  

5. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) przez 

Organizatora w celach związanych z realizacją konkursu.   

  

  

  

            ………………………………………  

                Data i podpis  

  

 


