REGULAMIN
61. KONKURSU LIPNICKICH PALM I RĘKODZIEŁA ARTYSTYCZNEGO
im. JÓZEFA PIOTROWSKIEGO
Lipnica Murowana 14 kwietnia 2019 r.

ORGANIZATOR:
- Gminny Dom Kultury w Lipnicy Murowanej
WSPÓŁORGANIZATORZY:
- Urząd Gminy Lipnica Murowana
- Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Andrzeja Apostoła w Lipnicy Murowanej
CELE:
- popularyzacja zwyczajów i obrzędów Niedzieli Palmowej,
- kultywowanie tradycji wykonywania lipnickich palm plecionych z wikliny i zdobionych zgodnie
z miejscowym zwyczajem,
- przyznanie Grand Prix wykonawcom najładniejszych palm,
- integracja międzypokoleniowa,
- rozbudzanie zainteresowań tradycją ludową wśród dzieci i młodzieży.
TERMIN:
14 kwietnia 2019 r. – lipnicki rynek
ZASADY UCZESTNICTWA:
1. Uczestnikami konkursu mogą być osoby indywidualne, rodziny, instytucje, organizacje społeczne,
szkoły.
2. Uczestnicy konkursu wykonujący palmy powyżej 20 metrów są zobowiązani do zgłoszenia
swojego uczestnictwa w konkursie na co najmniej 2 tygodnie przed konkursem celem ustalenia
spraw organizacyjnych dotyczących wyboru miejsca do stawiania palmy.
3. Do konkursu mogą być zgłaszane palmy wykonane wg wzoru palmy tradycyjnej, z naturalnych
surowców takich jak: pędy wierzby (wiklina), suszone kwiaty, roślinność zimozielona np.
bukszpan, jałowiec oraz bibułowe kwiaty i wstążki. Wiązanie palmy powinno być wykonane
z pędów wierzby. Do budowy palmy nie można używać drutu, gwoździ i sznurków z tworzyw
sztucznych. Palma musi być wykonana tak, aby jej wykonawca był w stanie objąć ją dłońmi na
wysokości 1 metra. Najwyższe palmy mogą być wzmocnione (w środku) drewnianą tyczką.
4. Jeden uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną palmę.
5. Zachęcamy uczestników konkursu, szczególnie dzieci do prezentacji swojej palmy w stroju
ludowym co dodatkowo wpłynie na ogólną ocenę i będzie brane pod uwagę przez komisję
konkursową.
6. Zgłoszenie palmy do Konkursu w dniu 14 kwietnia 2019 roku, jest równoznaczne z akceptacją
przez Wykonawcę/Wykonawców palmy, niniejszego Regulaminu.
OCENA I NAGRODY:
1. Palmy będą oceniane w pięciu kategoriach:
palmy dziecięce do 3 metrów wysokości,
palmy niskie powyżej 3 metrów do 7 metrów wysokości,
palmy średnie powyżej 7 metrów do 14 metrów wysokości,
palmy wysokie powyżej 14 metrów do 22 metrów wysokości,
palmy najwyższe powyżej 22 metrów wysokości.

2. Palmy niskie, średnie, wysokie i najwyższe oceniać będzie Komisja Artystyczna powołana przez
Organizatora, w skład której wejdą: etnografowie, folkloryści, plastycy, historycy, twórcy ludowi.
3. Palmy zgłaszane do konkursu muszą być opatrzone tabliczką informacyjną wydawaną w Biurze
Organizacyjnym w dniu konkursu.
4. Palmy będą mierzone i oceniane przez Komisję Artystyczną na lipnickim rynku w godzinach
od 7.30 do 10.00.
5. Wykonawcy przynoszą palmy na lipnicki rynek, przedstawiają je Komisji Artystycznej, która
dokonuje pomiaru palmy, oceny, oraz przyjęcia palmy do konkursu.
6. Wysokość palmy jest mierzona od jej podstawy do końca wiechy (trawy stawowej).
7. Trzon palmy musi być w całości wykonany z wikliny (nie dopuszcza się owijania trzonu palmy
np. bibułą)
8. Oceniona przez Komisję palma, musi zostać postawiona pionowo siłą ludzkich mięśni –
z wykorzystaniem jedynie lin oraz stabilizujących tyczek bez użycia dźwigów lub podnośników.
Najwyższe palmy muszą być stawiane i mocowane do drzewa ze względów bezpieczeństwa.
9. Wykonawca palmy ponosi odpowiedzialność za jej przymocowanie.
10. Palma która się złamie jest eliminowana z konkursu w takiej wysokości. Wykonawca może odciąć
część złamaną, ponownie poddać palmę ocenie i mierzeniu, a następnie ją postawić.
11. Palmy w kategorii dziecięcej oceniane będą w Biurze organizacyjnym Konkursu.
12. Decyzje jury są ostateczne i niezaskarżalne.
13. Organizatorzy przewidują dla zwycięzców i uczestników konkursu: nagrody finansowe oraz
nagrody rzeczowe wg posiadanego stanu.
KRYTERIA OCENY:
Komisja Artystyczna oceniając palmy będzie brała pod uwagę:
•
•
•
•
•

wysokość
wiązanie
zdobienie
ułożenie pręci
wysmukłość

SPRAWY ORGANIZACYJNE:
1. Ogłoszenie wyników 61. Konkursu Lipnickich Palm i Rękodzieła Artystycznego im. Józefa
Piotrowskiego nastąpi w dniu 14 kwietnia 2019 r. ok. godz. 13.00 na lipnickim rynku.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany w regulaminie, jeżeli nastąpi taka konieczność oraz
prawo ostatecznej interpretacji powyższego regulaminu.
Biuro organizacyjne :
Gminny Dom Kultury w Lipnicy Murowanej
32-724 Lipnica Murowana 74
Tel./fax 14 68 52 108
www.kulturalipnica.pl
KLAUZULA DOTYCZĄCA
I DANYCH OSOBOWYCH:

AUTORSKICH

PRAW

MAJĄTKOWYCH,

WIZERUNKU

Uczestnicy przenoszą nieodpłatnie na Organizatora swoje prawa majątkowe do artystycznych wykonań
(palm) zaprezentowanych podczas przeglądu, w celu wykorzystania ich przez Organizatora
w sposób nieograniczony terytorialnie i czasowo na następujących polach eksploatacji:
a. utrwalania (zapisu) na wszelkich możliwych formach jak fotografia, audio, video,
b. zwielokrotnienia na wszelkich nośnikach dźwięku i obrazu,
c. wprowadzenia do obrotu,
d. wprowadzenia do pamięci komputera oraz sieci Internet,
e. publicznego odtwarzania, wyświetlania,
f. nadawania bezprzewodowego, przewodowego, satelitarnego oraz reemisji i retransmisji.

Uczestnicy 61. Konkursu Lipnickich Palm i Rękodzieła Artystycznego im. Józefa Piotrowskiego oświadczają,
że wyrażają zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Gminny Dom Kultury, 32-724 Lipnica
Murowana 74, swoich danych osobowych podanych w związku z udziałem w Konkursie, w celu
przeprowadzenia w/w zadania, (w tym na umieszczanie danych osobowych na metryczkach palmowych oraz
w protokole na stronach internetowych), oraz wyrażają zgodę na opublikowanie swojego wizerunku (w postaci
zdjęć oraz filmów audio, video) w celach dokumentacyjnych oraz promocyjnych tego Konkursu. Zgoda
obejmuje w szczególności takie formy publikacji zdjęć oraz filmów jak: udostępnienie na stronach
internetowych, Facebook, w materiałach promocyjnych dotyczących konkursu oraz w innych środkach
masowego przekazu, jako materiały szkoleniowe podczas warsztatów.
Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO. Zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO
administrator informuje, że w związku z udzieloną zgodą przysługuje prawo do jej cofnięcia
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem. Podstawa prawna 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. z art. 7 ust. 1 RODO
(Rozporządzenie 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).

