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1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie pt. „Najpiękniejsza 

Palma Wielkanocna - Zielonki”, zwanym dalej „Konkursem”. 

2. Celem Konkursu jest popularyzowanie oraz kultywowanie tradycji i zwyczajów 

wielkanocnych związanych z Niedzielą Palmową, pogłębienie wiedzy na temat 

symboliki i znaczenia palmy w obrzędowości ludowej, stworzenie okazji do 

zaprezentowania przez uczestników własnych pomysłów i technik wykonania palm 

oraz form ich zdobienia, a także integracja społeczności lokalnej. 

3. Przedmiotem Konkursu jest wykonanie tradycyjnej palmy wielkanocnej 

z wykorzystaniem materiałów naturalnych (np. bukszpan, bazie, suche kwiaty, krepa, 

wstążki, bibuła). 

4. Organizatorem Konkursu są Biblioteka Publiczna w Zielonkach (Izba Regionalna) 

oraz Sołectwo Zielonki przy współpracy z Parafią Narodzenia Najświętszej Marii 

Panny w Zielonkach zwani dalej „Organizatorami”. 

5. Konkurs adresowany jest wyłącznie do mieszkańców Sołectwa Zielonki i wiernych 

Parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Zielonkach. 

6. Uczestnik w ramach Konkursu może wykonać tylko jedną palmę. Uczestnik musi 

wykonać palmę samodzielnie. Nie określa się wysokości palm. 

7. Palmy będą oceniane w dwóch kategoriach indywidualnych: 

a. Kat. I – dla dzieci do 15 lat 

b. Kat. II – dla młodzieży od 16 lat i dorosłych 

8. Kryterium oceny palm brane pod uwagę przez Jury to: 

- dobór odpowiednich surowców i elementów zdobniczych, 

- wielość i bogactwo użytych materiałów, 

- samodzielność przygotowania palmy, 

- walory artystyczne i estetyczne wykonania pracy. 

Pod uwagę nie będą brane palmy zawierające elementy nietradycyjne: ozdoby 

z tworzyw sztucznych czy gotowe ozdoby niewykonane własnoręcznie przez 

uczestników. 



9. Chętni do udziału w Konkursie mogą zgłaszać się do Konkursu i pozostawiać swoje 

palmy w Niedzielę Palmową 25 marca 2018 roku w godzinach od 11.30 do 12.00 

przy Kościele Parafialnym pod wezwaniem NNMP w Zielonkach, ul. Ks. Jana 

Michalika 2, 32-087 Zielonki. Każdy uczestnik otrzyma potwierdzenie pozostawienia 

palmy wraz z numerem przyjęcia. Finał Konkursu odbędzie się w tym samym dniu 

po mszy świętej o godzinie 12.00 obok ołtarza polowego przy wejściu do kościoła 

w Zielonkach. 

10. Zwycięzcy Konkursu (trzy pierwsze miejsca) nagrodzeni zostaną dyplomami 

i nagrodami rzeczowymi. Zostaną również przyznane wyróżnienia. 

Laureaci zobowiązani są do osobistego odbioru nagród i wyróżnień. Uczestnikiem 

Konkursu uprawnionym do otrzymania nagrody jest osoba, której dane wskazane 

zostaną w potwierdzeniu pozostawienia palmy. 

11. Do wyłonienia laureatów i przyznania nagród uprawnione będzie Jury Konkursu 

powołane przez Organizatorów. 

12. Rozstrzygnięcie Konkursu oraz wręczenie pamiątkowych dyplomów i nagród 

rzeczowych odbędzie się w Niedzielę Palmową 25 marca 2018 roku w miejscu 

odbywania się Konkursu w Zielonkach. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane 

w dniu 26 marca 2018 roku na stronach: biblioteka.zielonki.org oraz 

http://zielonki.linuxpl.info/wordpress/. 

13. Od decyzji Jury nie przysługuje jakiekolwiek odwołanie. Przebieg prac Jury będzie 

udokumentowany w protokole. 

14. Pytania dotyczące Konkursu należy kierować pod nr tel.: (12) 418 41 24 lub drogą 

mailową: bp.zielonki@interia.pl. 

15. Organizatorzy zastrzegą sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu. 

16. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzygają 

Organizatorzy. 

17. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania Konkursu w przypadku 

wystąpienia okoliczności od nich niezależnych. 

18. Każdy z uczestników wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie podanych przez niego 

danych osobowych przez Organizatorów w celach promocyjno-marketingowych 

związanych z organizacją Konkursu, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku 

o ochronie danych osobowych. Oświadczenie podpisuje uczestnik przy zgłaszaniu się 

do konkursu osobiście, w przypadku nieletnich poprzez prawnego opiekuna. 
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19. Z chwilą otrzymania przez uczestnika potwierdzenia pozostawienia palmy wraz 

z numerem przyjęcia, na Organizatorów przechodzą nieodpłatnie autorskie prawa 

majątkowe do złożonych na konkurs prac w zakresie publicznego udostępniania 

dzieła, jak również prawa pokrewne z zastrzeżeniem obowiązku ujawnienia nazwiska 

Autora. 

20. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworu powoduje przeniesienie na 

Organizatorów własności oryginału dzieła zgłoszonego do Konkursu. 


