
REGULAMIN KONKURSU „Nowoczesna palma na Palmową” 

 

ORGANIZATOR 

Gminny Dom Kultury w Lipnicy Murowanej 

32-724 Lipnica Murowana 74 

tel. 14 6852 108 

e-mail: gdk@kulturalipnica.pl 

CELE KONKURSU: 

− popularyzowanie oraz kultywowanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych związanych                 

z Niedzielą Palmową oraz Wielkanocą, 

− pogłębienie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palmy, 

− promowanie i pobudzanie twórczej aktywności dzieci i młodzieży, wspieranie wyobraźni, 

pomysłowości, swobodnego myślenia poprzez dowolność techniki realizacji pracy 

konkursowej, 

− rozwijanie umiejętności manualnych dzieci i młodzieży poprzez realizowanie artystycznych 

wizji na temat palmy wielkanocnej.   

TEMATYKA KONKURSU: 

1. Gminny Dom Kultury w Lipnicy Murowanej zaprasza do wzięcia udziału  w konkursie pod 

nazwą: „Nowoczesna palma na Palmową”.   

2. Zadanie konkursowe polega na przedstawieniu w formie plastycznej własnej wizji 

nowoczesnej palmy wielkanocnej. Konkursowa praca plastyczna musi mieć formę 

przestrzenną (stojącą) o wysokości od 50-100 cm. Technika wykonania palmy oraz użyte 

materiały dowolne. Palma powinna być zainspirowana lokalną tradycją ale przede wszystkim 

powinna być kreacją nieograniczonej wyobraźni autora.  

3. Każda praca na odwrocie powinna zawierać następujące informacje:  

a) imię i nazwisko autora, wiek, klasa 
b) nazwę placówki delegującej, jej adres oraz telefon (osoby indywidualne: adres,                 

nr telefonu)  
4. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę. 

5. Nie będą oceniane prace zbiorowe. 
 
WARUNKI UCZESTNICTWA: 

W konkursie mogą wziąć udział indywidualnie dzieci i młodzież z gminy Lipnica Murowana. Prace 

mogą zostać wykonane pod patronatem placówek oświatowych, świetlic wiejskich czy innych 

organizacji, ale także niezależnie od nich. Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących 

kategoriach: 

a) dzieci w wieku przedszkolnym, 

b) uczniowie klas I-III szkoły podstawowej 

c) uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej 

d) uczniowie klas VII-VIII szkoły podstawowej  

 

TERMIN I MIEJSCE NADSYŁANIA PRAC: 

1. Prace konkursowe wraz z kartą zgłoszenia (Załącznik nr 1), zgodą na upublicznianie 

wizerunku (Załącznik nr 2) oraz oświadczeniem dot. praw autorskich (Załącznik nr 3), należy 

dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.03.2023 r. (poniedziałek)                      



do Gminnego Domu Kultury w Lipnicy Murowanej. W przypadku braku karty zgłoszenia, 

zgody na upublicznianie wizerunku, oświadczenia dot. praw autorskich lub nieprawidłowego 

wypełnienia karty, prace nie będę podlegały ocenie. Prace dostarczone po wskazanym 

terminie nie będą brane pod uwagę przy ocenie jury. 

2. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 02.04.2023 r. podczas 

Niedzieli Palmowej (na płycie rynku). O szczegółach tego wydarzenia laureaci zostaną 

poinformowani telefonicznie lub poprzez instytucje delegujące. 

3. Zgłoszone do konkursu prace przechodzą na własność Organizatora i nie będą zwracane. 

 

KRYTERIA OCENY: 

1. Do oceny zgłoszonych prac konkursowych zostanie powołana przez Organizatora komisja 

konkursowa. Przy ocenie, jury będzie brało pod uwagę: oryginalność oraz estetykę pracy 

plastycznej, zgodność z regulaminem, samodzielność wykonania. 

2. Najlepsze prace zostaną nagrodzone. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem 

zgody na umieszczenie informacji o wygranej na stronie internetowej Gminnego Domu 

Kultury w Lipnicy Murowanej.  

 
  PRAWA AUTORSKIE 

1. Osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem, przesyłając pracę 

konkursową zobowiązuje się do przeniesienia na Organizatora majątkowe prawa autorskie 

albo udzieli licencji wyłącznej uprawniającej do korzystania z autorskich praw majątkowych 

do nadesłanej pracy konkursowej w całości lub części, stanowiącej utwór w rozumieniu 

prawa autorskiego, na wymienionych poniżej polach eksploatacji: 

a. trwałe lub czasowe utrwalenie lub zwielokrotnienie w całości lub w części, 

jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym wprowadzanie do pamięci 

komputera oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego, jak 

również trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie takich zapisów, włączając 

w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami; 

b. publiczne rozpowszechnianie i udostępnianie w ten sposób, aby każdy mógł mieć 

dostęp do utworu w miejscu i czasie przez siebie wybranym; 

c. rozpowszechnianie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych; 

d. prawo do wykorzystania dla celów edukacyjnych, szkoleniowych i promocyjnych; 

e. prawo do rozporządzania oraz prawo udostępniania do korzystania z utworu, w tym 

udzielania licencji na rzecz osób trzecich, na wszystkich wymienionych powyżej 

polach eksploatacji. 

2. Zobowiązanie, o którym mowa w ust. 1 następuje poprzez złożenie oświadczenia, 

stanowiącego załącznik nr 3 do Regulaminu. 

3. Udział w konkursie  pn. „Nowoczesna palma na Palmową” jest równoznaczny ze zgodą 

rodzica/opiekuna na przetwarzanie danych osobowych dziecka przez Gminny Dom Kultury, 

32-724 Lipnica Murowana 74, w celu organizacji i przeprowadzenia oraz wyłonienia 

laureatów konkursu. 

4. Rodzice/opiekunowie udzielają zezwolenia na rozpowszechnianie wizerunku dziecka, 

utrwalonego za pomocą wszelkich technik fotograficznych i nagraniowych w związku z jego 

udziałem w konkursie  pn. „Nowoczesna palma na Palmową” (m.in. podczas rozdania 

nagród), w celach dokumentacyjnych oraz promocyjnych 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. Zgodę na upublicznienie wizerunku stanowi 

załącznik nr 2 do Regulaminu. 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBWOYCH 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  

z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej zwane RODO), informujemy iż: 

1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana dziecka jest Gminny Dom Kultury w Lipnicy 

Murowanej, 32-724 Lipnica Murowana, Lipnica Murowana 74, tel. tel. (14) 68 52 108, 

gdk@kulturalipnica.pl 

2. Inspektorem ochrony danych w Gminnym Domu Kultury w Lipnicy Murowanej jest Pani 

Patrycja Powroziewicz-Wrona, dane kontaktowe: odo@lipnicamurowana.pl. 

3. Dane osobowe Pani/Pana dziecka przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust 1. lit. a) RODO         

(tj. przetwarzanie danych dziecka odbędzie się na podstawie zgody opiekuna prawnego 

dziecka). 

4. Dane osobowe Pani/Pana dziecka przetwarzane będą w celach: 

a) organizacji i przeprowadzenia Konkursu  „Nowoczesna palma na Palmową” 

b) wyłonienia laureatów Konkursu „Nowoczesna palma na Palmową” 

c) publikacji zdjęć dziecka (po uprzednim wyrażeniu zgody) w mediach tj. stronie 

internetowej Gminnego Domu Kultury w Lipnicy Murowanej, stronie internetowej Gminy 

Lipnica Murowana, stornie Facebook GDK Lipnica Murowana, stronie Facebook Gmina 

Lipnica Murowana, w materiałach promocyjnych dotyczących konkursu oraz w innych 

środkach masowego przekazu. 

5. Odbiorcą danych osobowych Pani/Pana dziecka będą organy państwowe w zakresie 

wykonywanych zadań oraz osoby upoważnione przez administratora do przetwarzania danych 

osobowych. 

6. Dane osobowe Pani/Pana dziecka będą przekazane do państwa trzeciego. W związku                

z transferem danych do serwisu Facebook firmy Meta Platforms Ireland Limited 4 Grand 

Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Dublin,Ireland (publikacja wizerunku na 

Facebooku/Instagramie) informujemy, że spółka przekazuje dane osobowe na podstawie 

standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską. 

7. Dane osobowe Pani/Pana dziecka będą przetwarzane przez czas trwania konkursu oraz po 

jego zakończeniu przez czas trwania ewentualnych postępowań w zakresie dochodzonych 

roszczeń, tj. do czasu ich prawomocnego zakończenia, a w przypadku postępowań 

egzekucyjnych do czasu ostatecznego zaspokojenia dochodzonych roszczeń. 

8. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, dane te przetwarzane 

będą do momentu wycofania zgody. 

9. Dane osobowe Pani/Pana dziecka nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego 

podejmowania decyzji która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu,         

w tym profilowaniu. 

10. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych dotyczących Pani/Pana dziecka oraz prawo 

ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, 

prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

11. W przypadku, w którym przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dziecka odbywa się        

mailto:kulturalipnica@wp.pl


na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia 

w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

12. Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana dziecka 

narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00–193 Warszawa. 

13. Podane przez Panią/Pana danych osobowych swoich i  dziecka jest wymogiem wzięcia udziału 

dziecka w Konkursie „Nowoczesna palma na Palmową”. Nie podanie danych osobowych 

skutkować będzie nie wzięciem udziału dziecka w Konkursie. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

1. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z akceptacją wszystkich punktów niniejszego 

Regulaminu. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. 

3. Dodatkowe informacje udzielane będą w Gminnym Domu Kultury w Lipnicy Murowanej,               

tel. 14 68 52 108. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 do Regulaminu KONKURSU  

„Nowoczesna palma na Palmową” 

 

 

 (pieczątka instytucji delegującej) 

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA 

KONKURSU  „NOWOCZESNA PALMA NA PALMOWĄ” 

 

 

 

1. Imię i nazwisko uczestnika 

 

..................................................................................................................................................... 

 

2. Adres i telefon placówki/uczestnika 

 

……………………………………………………………………….................................................................................. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

      

3. Kategoria (proszę podkreślić właściwą) 

 

a) przedszkole 

b) kl. I – III szkoła podstawowa  

c) kl. IV – VI szkoła podstawowa 

d) kl. VII-VIII szkoła podstawowa 

 

4. Uczestnictwo w konkursie mojego dziecka jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu Konkursu 

„Nowoczesna Palma na Palmową”. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej 

Organizatora http://www.kulturalipnica.pl/. 

 

 

 

 

 

                                ….................................................. 

Podpis  rodzica/opiekuna 

 

 

 

 

 

http://www.kulturalipnica.pl/


Załącznik nr 2 

do Regulaminu Konkursu  

„Nowoczesna palma na Palmową” 

 

 

 

 

 

 

ZGODA NA UPUBLICZNIANIE WIZERUNKU 

 

Wyrażam zgodę na publikację wizerunku mojego dziecka utrwalonego podczas uczestnictwa                

w Konkursie „Nowoczesna palma na Palmową” przez organizatora Konkursu tj. Gminny Dom Kultury 

w Lipnicy Murowanej w celu informacji i promocji konkursu na stronie internetowej Gminnego Domu 

Kultury w Lipnicy Murowanej, stronie internetowej Gminy Lipnica Murowana, stornie Facebook GDK 

Lipnica Murowana, stronie Facebook Gmina Lipnica Murowana, w materiałach promocyjnych 

dotyczących konkursu oraz w innych środkach masowego przekazu. 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………….….. 

(data i podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 3 

do Regulaminu Konkursu  

„Nowoczesna palma na Palmową” 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE DOT. PRAW AUTORSKICH 

 

Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Gminny Dom Kultury w Lipnicy Murowanej, 

który jest organizatorem  Konkursu   „Nowoczesna palma na Palmową” 

 nadesłanej pracy w dowolnym czasie i formie. Jednocześnie, wyrażam zgodę na przekazanie na rzecz 

Organizatora bez osobnego wynagrodzenia, autorskich praw majątkowych do przedmiotowej pracy 

zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.) 

na wszelkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 tej ustawy, w szczególności: 

a. trwałego lub czasowego utrwalenia lub zwielokrotnienia w całości lub w części, jakimikolwiek 

środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym wprowadzania do pamięci komputera oraz wszystkich 

typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego, jak również trwałego lub czasowego 

utrwalania lub zwielokrotniania takich zapisów, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz 

dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami; 

b. publicznego rozpowszechniania i udostępniania w ten sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do 

utworu w miejscu i czasie przez siebie wybranym; 

c. rozpowszechniania w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych; 

d. wykorzystania dla celów edukacyjnych, szkoleniowych i promocyjnych; 

e. rozporządzania oraz udostępniania do korzystania z utworu, w tym udzielania licencji na rzecz 

osób trzecich, na wszystkich wymienionych powyżej polach eksploatacji. 

 

 

 

 

 

 

……………………………………….………………………………………….. 

(data i podpis uczestnika/rodzica/opiekuna prawnego) 

 

 

 


