
REGULAMIN KONKURSU - „KURPIOWSKA PALMA WIELKANOCNA” 

I. Organizator konkursu.
§1

1. Organizatorami konkursu „KURPIOWSKA PALMA WIELKANOCNA” jest Gminny Ośrodek
Kultury w Olszewie-Borkach oraz Starostwo Powiatowe w Ostrołęce.

2. Patronat konkursu:
• Wójt Gminy Olszewo-Borki

II. Cel i zakres przedmiotowy konkursu.

§2

1. Popularyzacja kultury kurpiowskiej oraz tradycyjnej plastyki obrzędowej.

2. Ocalanie od zapomnienia tradycji tworzenia Palm Wielkanocnych.

III. Założenia konkursu.
§3

1. Udział w konkursie mogą wziąć wszyscy mieszkańcy powiatu ostrołęckiego.

2. Palmy Wielkanocne muszą być pracami autorskimi.

4.  Warunkiem  uczestnictwa  w  konkursie  jest  dostarczenie  palmy  wraz  z  wypełnionym
i podpisanym formularzem zgłoszeniowym będącym załącznikiem do niniejszego regulaminu. 

IV. Zasady konkursu.

§4

1. Jedna osoba/grupa może zgłosić do konkursu jedną palmę.

2. Konkurs odbywa się w poszczególnych kategoriach:

• Kategoria indywidualna przedszkola oraz klasy „0”
• Kategoria zespołowa przedszkola oraz klasy „0”
• Kategoria indywidualna szkoły podstawowe
• Kategoria zespołowa szkoły podstawowe
• Kategoria indywidualna szkoły ponadpodstawowe oraz dorośli
• Kategoria zespołowa szkoły ponadpodstawowe oraz dorośli

4.  Pracę  konkursową  wraz  z  załącznikami  należy  dostarczyć  do  siedziby  Gminnego  Ośrodka
Kultury w Olszewie-Borkach lub Urzędu Gminy Olszewo-Borki.

5. Termin składania prac konkursowych upływa 27 marca 2023 r.



V. Prawa i oświadczenia.

§5

1. Przekazanie pracy konkursowej wraz z formularzami jest równoznaczne z akceptacją niniejszego
Regulaminu.

2. Poprzez udział w konkursie, jego uczestnik oświadcza, ze dostarczona przez niego palma jest
jego autorskim, oryginalnym i samodzielnym pomysłem, nie naruszając praw, dóbr i godności osób
trzecich.  Dokonując  prawidłowego zgłoszenia  Uczestnik  konkursu  oświadcza  także,  że  posiada
wszelkie  prawa  autorskie  do  zgłaszanego  projektu  i  że  nie  są  one  w  jakikolwiek  sposób
ograniczone,  obciążone na rzecz osób trzecich.  W przypadku gdy zgłoszona praca konkursowa
naruszyłaby  prawa  innych  osób,  autor  prac  ponosi  pełną  odpowiedzialność  zarówno  wobec
Organizatora konkursu, jak i osób trzecich.

VI. Ocena prac.

§6

1. Oceny prac dokona komisja konkursowa powołana przez Organizatora.

2. Komisja kieruje się następującymi kryteriami:

a) oryginalnością pracy,

c) walorami artystycznymi i estetycznymi,

d) użycie tradycyjnych materiałów: papier, bibuła, roślinność zielona niechroniona.

3. Palmy mogą być wykonane z roślinności leśnej niepodlegającej ochronie lub całkowicie z bibuły.

4. Palmy wykonane z widłaka lub innych roślin chronionych nie wezmą udziału w Konkursie.

5. Komisja dokona oceny prac w terminie do dnia 8 kwietnia 2022 r.

6.  Wyniki  konkursu  zostaną  opublikowane  na  stronie  www.olszewo-borki.pl oraz
www.gok.olszewo-borki.pl.

7. Komisja ma prawo nie rozstrzygać konkursu.

VII. Nagrody.

§7

1. W konkursie zostaną przyznane następujące nagrody:

• Kategoria indywidualna przedszkola oraz klasy „0” - nagrody rzeczowe



• Kategoria zespołowa przedszkola oraz klasy „0” - nagrody rzeczowe
• Kategoria indywidualna szkoły podstawowe – nagrody rzeczowe
• Kategoria zespołowa szkoły podstawowe – nagrody rzeczowe
• Kategoria indywidualna szkoły ponadpodstawowe oraz dorośli

I miejsce – 200 zł
II miejsce – 150 zł
III miejsce – 100 zł

• Kategoria zespołowa szkoły ponadpodstawowe oraz dorośli
I miejsce – 200 zł
II miejsce – 150 zł
III miejsce – 100 zł

Pozostałe palmy mogą otrzymać nagrodę wyróżnienia (w zależności od poziomu artystycznego
palmy).

2.  Nagrody przyznane osobom niepełnoletnim będą wypłacane tylko i  wyłącznie rodzicowi lub
opiekunowi prawnemu tej osoby.

3.  Nagrody  pieniężne  będą  wypłacane  na  konta  bankowe  po  wypełnieniu  oświadczenia
zawierającego  nr  konta  oraz  dane  zwycięzcy.  Oświadczenie  będzie  można  złożyć  do  dnia
30 kwietnia 2022 r. Po tym terminie nagrody nie będą wypłacane.

VIII. Postanowienia końcowe.

§8

1. Administratorem danych osobowych zebranych podczas niniejszego Konkursu jest organizator
konkursu.  Uczestnik Konkursu z chwilą przystąpienia do niego wyraża zgodę na przetwarzanie
danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia konkursu oraz późniejszej promocji, na warunkach
określonych  w  ustawie  z  dnia  29  sierpnia  1997  r.  o  ochronie  danych  osobowych.  Zgodnie
z  wymienioną  powyżej  ustawą,  uczestnikowi  konkursu  przysługuje  także  prawo  dostępu  oraz
możliwości zmiany swoich danych osobowych.

2. Regulamin konkursu dostępny jest na  stronie  www.olszewo-borki.pl oraz  www.gok.olszewo-
borki.pl.

3. We wszystkich sprawach dotyczących konkursu należy kontaktować się z Gminnym Ośrodkiem
Kultury w Olszewie-Borkach, ul. Wł. Broniewskiego 19, 07-415 Olszewo-Borki, tel: 570 999 784
lub 570 999 436.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w powyższym regulaminie.


