
 
 

REGULAMIN KONKURSU PALM WIELKANOCNYCH – BAZICEK 

W SZCZAWNICY 2023 r. 

 

 

Konkurs odbywa się pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica. Organizatorem 

Konkursu jest Centrum Kultury Sportu i Promocji w Szczawnicy, Oddział Pieniński Związku 

Podhalan oraz Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wojciecha w Szczawnicy. 

 

1. Cel konkursu: 

• kultywowanie i popularyzacja wartościowych tradycji regionu górali szczawnickich, 

• podtrzymanie tradycji Roku Obrzędowego, 

• promocja dorobku kulturowego regionu, 

• integracja środowisk lokalnych 

 

2. Zakres przedmiotowy 

Przedmiotem konkursu jest wykonana samodzielnie palma wielkanocna, która nawiązuje do 

tradycji, własnoręcznego przygotowania palm wielkanocnych przy użyciu naturalnych                      

i sztucznych materiałów.  

 

3. Termin konkursu 

 Konkurs odbędzie się dnia 02.04.2023 r., rozpoczęcie godzina 12:00. 

 Zapisy od godz. 11.30 

 

4. Miejsce konkursu 

Dom Parafialny Świętej Kingi w Szczawnicy przy kościele pw. św. Wojciecha w Szczawnicy 

ul. Jana Wiktora 1a, 

34-460 Szczawnica 

 

 

5. Kategorie konkursu 

 Konkurs rozstrzygany będzie w trzech kategoriach: 

 

I. Palma tradycyjna 

Palma wykonana według tradycyjnych wzorców, przy użyciu materiałów takich jak: 

• bazie wierzbowe, 

• bukszpan, 

• naturalne kwiaty i zioła, 

różnokolorowe wstążki, wiązane w układzie  tradycyjnym, nawiązujące swoją barwą do 

przyrody, obrzędów liturgicznych i zdobnictwa pienińskiego. Niedopuszczalne są gotowe i 

sztuczne elementy. 

 

II. Palma najwyższa 

Oceniana będzie długość palmy mierzona od jej nasady do czubka. 

 

III. Palma oryginalna 

Oceniane będą walory estetyczne palmy, dbałość o szczegóły oraz ogólna prezentacja. 

Dopuszczalne są ręcznie wykonane elementy zdobnicze nie wywodzące się z tradycji góralskiej 

oraz własne aranżacje.  



 
 

 

6. Ocena palm 

a) Oceny dokona powołane przez organizatorów jury.  

b) O przyznaniu nagród rzeczowych, finansowych i dyplomów decyduje jury.  

c) W każdej kategorii nagradzane zostaną pierwsze trzy miejsca.  

d) Jury zastrzega sobie prawo do przyznania nagrody Grand Prix konkursu oraz wyróżnień.  

 

7. Zgłoszenia 

 

a) Zgłoszenia do udziału w konkursie przyjmowane będą w dniu konkursu od godz.: 12:00. 

b) Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przedstawienie wypełnionych i podpisanych 

dokumentów: 

- Zgłoszenie na Konkurs Palm Wielkanocnych – Bazicek, 

- Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych, 

- Klauzula zgody na rozpowszechnianie wizerunku, 

- Obowiązek informacyjny 

W przypadku osób niepełnoletnich ww. dokumenty podpisuje rodzic/opiekun prawny dziecka. 

c) Wypełnione zgłoszenie odbierane będą przez powołana osoba, która zweryfikuje kompletność 

dokumentów i zakwalifikuje Palmę do deklarowanej kategorii. 

 

8. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród  

 

a) Obrady Jury odbędą się w dniu konkursu, godzina rozpoczęcia uzależniona jest od ilości 

zgłoszeń oraz czasu przyjmowania palm, 

b) Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi po obradach jury w Sali kino-teatru. 

c) Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej CKSiP (www.cksip.szczawnica.pl) oraz 

na facebooku. 

 

9. Postanowienia końcowe 

 

a) Palma może być zgłoszona tylko w jednej z trzech kategorii. 

b) Komisja konkursu jest niezawisła w swojej ocenie. Jej werdykt jest niepodważalny i ostateczny. 

c) Przebieg prac komisji jest udokumentowany w protokole. 

d) Organizator dokonuje interpretacji zapisów niniejszego regulaminu i rozstrzyga ostatecznie 

zgłaszane kwestie sporne.  

e) Od oceny komisji konkursowej, uczestnikom konkursu nie przysługuje odwołanie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mokszczawnica.pl/


 
 

 

 

 

 

ZGŁOSZENIE NA KONKURS PALM WIELKANOCNYCH – BAZICEK 

 

 

 

 

Imię i nazwisko: _____________________________________________________________ 

 

Wiek: ______________________________________________________________________ 

 

Rodzic/opiekun: _____________________________________________________________ 

 

Nr tel.: _____________________________________________________________________ 

 

Kategoria:   1 – tradycyjna,   2 – najdłuższa,  3 – oryginalna  

 

 

 Oświadczam, iż zapoznałem się z treścią Regulaminu Konkursu i akceptuję go w całości.  

 

 

 
data, podpis …………………………………………………..……… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
 

 Wrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich oraz mojego dziecka w tym 

imienia, nazwiska, wieku w celu i zakresie niezbędnym do publikacji przez Centrum Kultury, Sportu 

i Promocji (dalej: CKSIP) w Szczawnicy wyników, zdjęć i informacji z konkursu Palm 

Wielkanocnych na stronie internetowej CKSIP, na portalach internetowych, a także w gablotach i 

tablicach ściennych zgodnie z Rozporządzeniem 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1. Niniejsza zgoda jest 

dobrowolna i może być cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność 

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.  
 

 

 

data, podpis …………………………………………………..……… 
 

 

 

 

KLAUZULA ZGODY NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU 
 

 Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie mojego wizerunku oraz wizerunku mojego dziecka 

zarejestrowanego podczas konkursu Palm Wielkanocnych na stronie internetowej CKSIP, na 

portalach internetowych, a także w gablotach i tablicach ściennych zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z 

dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2509). Zgoda 

na rozpowszechnianie wizerunku może być wycofana w dowolnym czasie. 
 

 

 

data, podpis …………………………………………………..……… 



 
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

 

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 

(RODO) informujemy, iż: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Kultury, Sportu i Promocji                 

w Szczawnicy. 

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się                 

z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: m.ciesielka@cksip.szczawnica.pl. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu udziału w Konkursie palm wielkanocnych – bazicek. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu                          

z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów 

archiwalnych. 

5. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda o której mowa w art. 6 

ust. 1 lit. a) RODO. 

6. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być podmioty, które na podstawie zawartych umów 

przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora. 

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

• dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia 

przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych                

i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych. 

• wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych               

w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów RODO 

 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 RODO. 

 

 

data, podpis …………………………………………………..………     

 

 


