
Organizator konkursu:  

Gminny Ośrodek Kultury w Dobrej przy współpracy z Parafiami w Gminie Dobra.  

Cel konkursu:  

Celem konkursu jest propagowanie tradycji i folkloru związanego ze świętami wielkanocnymi,  pogłębienie wiedzy na temat symboliki  

i znaczenia palmy w obrzędowości ludowej. Konkurs stwarza okazję do zachowania dawnego zwyczaju, indywidualnej działalności  

artystycznej oraz wymiany wiedzy na temat zanikającego zwyczaju własnoręcznego robienia palm.  

Zasady uczestnictwa:  

1. Konkurs odbędzie się w każdej Parafii Gminy Dobra (Jurków, Stróża, Skrzydlna, Dobra). 

2. Konkurs przeznaczony jest dla mieszkańców gminy Dobra. 

3. Warunkiem udziału jest wykonanie tradycyjnej palmy wielkanocnej z użyciem naturalnych tworzyw i tradycyjnych form  

zdobniczych.  

4. Spod jednego numeru domu do konkursu może zostać zgłoszona tylko jedna palma.  

5. Palmę należy pozostawić do oceny w Niedzielę Palmową (28.03.2021r) w swoim Kościele parafialnym. Po ocenie Komisji  

Konkursowej palmę można odebrać z kościoła, tj. od 31.03.2021 r. 

6. Do palmy musi być dołączona wizytówka (najlepiej w zamkniętej kopercie przywiązanej do palmy)z danymi teleadresowymi  

wykonawcy (imię i nazwisko, miejscowość, numer telefonu). 

7. W konkursie nie będą brane pod uwagę palmy z lat ubiegłych. 

8. Pragniemy podkreślić, że w konkursach nie będą podlegały ocenie palmy, w których wykorzystywane będą materiały z tworzyw  

sztucznych (m.in. kupne kwiaty, gałązki, liście, sznurki plastikowe ozdoby). 

9. Niewłaściwe jest uzyskanie do budowy tradycyjnej palmy: zbóż, barwionych traw, konieczne natomiast jest dołożenie gałązek  

wierzbiny (bazi), które są niezbędnym elementem przy jej wyrobie. 

10. Bibuła jest właściwym surowcem do wykonania tradycyjnych elementów zdobniczych do palmy. Wykluczone jest stosowanie 

krepiny do wyrobu kwiatów, czy wstążek.  

11. Wyżej oceniane będą palmy związane wikliną, tradycyjnym rzemieniem, ewentualnie konopnym czy lnianym powrózkiem. 

12. Możliwy jest dodatek NIE KONIECZNIE WSZYSTKICH NA RAZ tradycyjnych roślin (np. barwinek, bukszpan w niektórych wsiach też 

cis, jałowiec itp.) Niewskazane jest używanie innych roślin ogrodowych lub doniczkowych. 

Ocena:  

1. Palmy, pozostawione w Niedzielę Palmową w poszczególnych parafach gminy, zostaną ocenione przez Komisję Konkursową  

powołaną przez Organizatora. Komisja będzie brać pod uwagę szczególnie: tradycyjny sposób wykonania palmy, przystrojenie palmy  

tradycyjnymi ozdobami, estetykę wykonania pracy.        

2. Palmy oceniane będą W JEDNEJ kategorii: małe i średnie do około 2,5 m. 

 Uwaga: konkurs palm nie jest konkursem na najwyższą palmę. Jeśli jednak ktoś zdecyduje się na taką, obowiązują  

te same reguły regulaminu, a więc wykluczone są sztuczne dodatki, a pod uwagę będzie brane tradycyjne wykorzystanie elementów  

zdobniczych. 

3. Wyklucza się korzystanie z materiałów współczesnych (sztucznie barwione trawy, sztuczne (plastikowe) kwiaty, wstążki z tworzywa 

sztucznego, druty do owijania palmy, taśmy samoprzylepne, itp.). 

4. Werdykt komisji jest niezaskarżalny, nieodwołalny i ostateczny. 

5. Wybór ilości palm, które zostaną nagrodzone pozostaje w gestii Komisji Konkursowej. Ze względu na sytuację epidemiologiczną  

w kraju o terminie ogłoszenia wyników i możliwości odebrania nagrody Organizator poinformuje na swojej stronie internetowej oraz 

fanpage-u Facebook  

   

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych 

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 informujemy, iż: 

- Administratorem  danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Dobrej 34-642 Dobra 490. 

- Osobą do kontaktu w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych jest inspektor ochrony danych, z którym można kontaktować się  

telefonicznie pod nr tel. 18-333-02-39 lub email: promocja@gok.gminadobra.pl 

- Dane osobowe (imię, nazwisko, miejscowość i numer telefonu) przetwarzane będą w celu prawidłowej realizacji zadań przeprowadzonego  

konkursu na „Tradycyjną Palmę Wielkanocną”, wynikających z przepisów prawa o ochronie danych osobowych. 

- Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i instrukcji kancelaryjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrej. 
Osoba biorąca udział w konkursie ma prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania ich treści lub ograniczenia przetwarzania. Uczestnik  
posiada także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Osoba biorąca udział w konkursie deklaruje, że zapoznała 
się z treścią klauzuli informacyjnej, która jest dostępna w siedzibie GOK lub na stronie internetowej: https://gok.gminadobra.pl/rodo-polityka-
bezpieczenstwa, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących mu prawach.  
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