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REGULAMIN
KONKURSU NA NAJPIĘKNIEJSZĄ TRADYCYJNĄ PALMĘ WIELKANOCNĄ
1. Organizatorzy konkursu:
Organizatorem konkursu na prezentację Najpiękniejszej palmy wielkanocnej jest Parafia Rzymsko –
Katolicka pw. Św. Marcina oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wiśniowej.
2. Celem Konkursu jest:
- Popularyzowanie oraz kultywowanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych związanych
z Niedzielą Palmową oraz Wielkanocą.
- Pogłębienie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palmy w obrzędowości ludowej.
- Kultywowanie ludowej tradycji robienia palm wielkanocnych według starodawnych tradycji.
- Rozwijanie wrażliwości artystycznej poprzez etnografię swojego regionu.
- Pobudzanie aktywności twórczej środowisk lokalnych.
3. Zadanie konkursowe:
Konkurs jest skierowany do mieszkańców gminy Wiśniowa. Uczestnicy konkursu mają za zadanie
wykonać tradycyjne palmy wielkanocne - tzw ,,wiśniowskie kicianki”. Najciekawsze palmy oceniane
będą w 3 kategoriach:
I KATEGORIA: Palmy wielkanocne do wysokości 1 m.
II KATEGORIA: Palmy wielkanocne do wysokości 1,5 m.
III KATEGORIA: Palmy wielkanocne powyżeJ 1,5 m wysokości.
4. Warunki uczestnictwa:
- wykonanie palmy wielkanocnej zgodnej z tradycją wiśniowską,
- prezentowana palma powinna odzwierciedlać tradycje naszego regionu,
- powinna być wykonana z naturalnego materiału tj. prętów wierzbowych, laskowych
i czarnego bzu, powiązana witkami wierzbowymi,
- górna część palmy ozdobiona trzciną palmową i kwiatami z bibuły, podwiązana kokardami
z bibuły, szarfy opuszczone w dół,
- dopuszcza się ozdabianie palm ze wstążkami z naturalnego materiału,
- zgłoszenie palmy do konkursu w podanym niżej terminie.
5. Miejsce i termin składania prac:
Miejsce: Kościół Parafialny pw. Św. Marcina w Wiśniowej
Termin: 28 marca 2021 roku, po mszy św. o godzinie 11:00.
W razie utrzymujących się obostrzeń epidemicznych prace odbierane będą w Gminnym
Ośrodku Kultury i Sportu w Wiśniowej 28 marca 2021 r. od godz. 12:00 do 13.00
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6. Rozstrzygnięcie Konkursu:
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi we wtorek 30 marca 2021 r. O sposobie odbioru nagród oraz
prac po konkursie uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie. Udział w konkursie jest
równoważny z wyrażeniem zgody na udostępnienie danych osobowych i wizerunku oraz
zaakceptowaniem regulaminu.
7. Kryteria oceny prac:
- oryginalność palm,
- tradycyjny sposób wykonania i zdobienia,
- walory estetyczne,
- wysokość palmy
8. Palmy zakupione w sklepach nie będą oceniane przez jury.
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA WIZERUNKU
Zgodnie z art. 13 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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych osobowych zwane dalej RODO) informuje się, iż:
1. Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, z siedzibą w
Wiśniowej 320;32-412 Wiśniowa tel. 12 271 20 20, adres e-mail: kultura@gokis-wisniowa.pl.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się w każdej
sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: e-mail: iod@gokiswisniowa. pl.
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez GOKiS w celach promocyjnych, popularyzatorsko
- naukowych zgodnie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r.
4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby zainteresowane działalnością GOKiS
Wiśniowa.
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody.
6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu,
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
7. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie przez Państwo dane osobowe są dobrowolne jednak niezbędne do wzięcia udziału
w konkursach organizowanych przez GOKiS Wiśniowa.
9. Państwa dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

