
REGULAMIN 
64. KONKURSU LIPNICKICH PALM I RĘKODZIEŁA ARTYSTYCZNEGO                                                        

IM. JÓZEFA PIOTROWSKIEGO 
Lipnica Murowana 2 kwietnia 2023 roku 

 
ORGANIZATOR:  

Gminny Dom Kultury w Lipnicy Murowanej  

32-724 Lipnica Murowana 74  

Tel./fax 14 68 52 108  

www.kulturalipnica.pl 

gdk@kulturalipnica.pl  

 

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:  

2 kwietnia 2023 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.  

http://www.kulturalipnica.pl/
mailto:gdk@kulturalipnica.pl


6. Udział w 64. Konkursie Lipnickich Palm i Rękodzieła Artystycznego im. Józefa Piotrowskiego 

jest równoznaczny ze zgodą uczestnika na przetwarzanie danych osobowych przez Gminny 

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

wyłonienia laureatów Konkursu. 

7. Uczestnicy udzielają zezwolenia na rozpowszechnianie wizerunku, utrwalonego za pomocą 

wszelkich technik fotograficznych i nagraniowych w związku z jego udziałem w Konkursie 

(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 1 do 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 (lipnicki 

rynek). Oceniane i nagradzane będą tyko te palmy, które do konkursu przyniosą                      

i przedstawią dzieci. Spośród wszystkich zgłoszonych  w tej kategorii palm rozlosowane 

zostaną na podstawie numerów dyplomów, rzeczowe nagrody główne (ilość w zależności od 

posiadanego stanu). Losowanie to nastąpi podczas ogłoszenia wyników 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 

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW I WYDANIE NAGRODY 

1. Ogłoszenie wyników 64. Konkursu Lipnickich Palm i Rękodzieła Artystycznego  

im. Józefa Piotrowskiego nastąpi w dniu 2 kwietnia 2023 roku około godz. 13.00  na lipnickim 

rynku.  

2. Wydawanie nagród odbywać się będzie w dniu 3 kwietnia 2023 r. w siedzibie Gminnego 

Domu Kultury w Lipnicy Murowanej, od godziny 9.00, po okazaniu dowodu osobistego przez 

laureata i potwierdzeniu odbioru nagrody.   

 

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 Uczestników jest Gminny Dom Kultury w Lipnicy Murowanej, 32-724 

Lipnica Murowana, Lipnica Murowana 74, 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 Uczestników Konkursu przetwarzane będą w celach: 

a. organizacji i przeprowadzenia 64. Konkursu Lipnickich Palm i Rękodzieła Artystycznego 

Im. Józefa Piotrowskiego, zgodnie z art. 6 ust 1 lit. a) RODO, 

b. wyłonienia laureatów 64. Konkursu Lipnickich Palm i Rękodzieła Artystycznego           

im. Józefa Piotrowskiego, zgodnie z art. 6 ust 1 lit. a) RODO, 

c. publikacji zdjęć Uczestników (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, zgodnie z art. 6 ust 1 lit. a) 

RODO, 

d. dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami prawnymi,  

zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. 

4. Odbiorcą danych osobowych Uczestników będą: 

a. organy państwowe w zakresie wykonywanych zadań, 

b. osoby upoważnione przez administratora do przetwarzania danych osobowych, 

5. Dane osobowe Uczestników Konkursu 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 przetwarza dane osobowe na podstawie 

standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską. 

6. Dane osobowe Uczestników Konkursu nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego 

podejmowania decyzji która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu,         

w tym profilowaniu. 

7. Dane osobowe Uczestników Konkursu 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. Uczestnicy mają prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania danych, usunięcia 

danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

10. W przypadku, w którym przetwarzanie danych  osobowych Uczestników odbywa się na 

podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przysługuje prawo do jej cofnięcia w dowolnym 

momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

11. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00–193 Warszawa, w momencie gdy uznają,                           

że przetwarzanie ich danych narusza przepisy RODO. 

12. Podane danych osobowych przez Uczestników Konkursu jest wymogiem wzięcia udziału                 

w    64. Konkursie Lipnickich Palm i Rękodzieła Artystycznego Im. Józefa Piotrowskiego,                 

nie podanie danych osobowych skutkować będzie nie wzięciem udziału w Konkursie. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

1. Zgłoszenie palmy do Konkursu w dniu 2 kwietnia 2023 roku, jest równoznaczne  

z akceptacją przez Wykonawcę/Wykonawców palmy, niniejszego Regulaminu. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu lub warunków realizacji wydarzenia     

w przypadku wprowadzenia odgórnych wytycznych związanych z epidemią wirusa SARS-CoV-2. 

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

tel. 14 68 52 108. 



Załącznik nr 1 

do Regulaminu 64. Konkursu Lipnickich  

Palm i Rękodzieła Artystycznego im. Józefa Piotrowskiego 

 

 

ZGODA NA UPUBLICZNIANIE WIZERUNKU 

 

Zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.   

(Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1) i ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

(Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z zm.), zgadzam się na rozpowszechnianie mojego wizerunku utrwalonego 

w formie zdjęć wykonanych podczas 64. Konkursu Lipnickich Palm i Rękodzieła Artystycznego              

im. Józefa Piotrowskiego w celu prowadzenia działań o charakterze promocyjnym na rzecz Gminnego 

Domu Kultury w Lipnicy Murowanej w szczególności poprzez opublikowanie wizerunku: 

 

− na stronie internetowej http://www.kulturalipnica.pl/ 

− na stronie internetowej https://www.lipnicamurowana.pl/ 

− na Facebooku pod nazwą GDK Lipnica Murowana  

− na Facebook pod nazwą Gmina Lipnica Murowana  

− innych środkach masowego przekazu. 

 

 

Oświadczam, że zrzekam się dodatkowego wynagrodzenia z powyższego tytułu oraz że zostałem/am 
poinformowany/na o możliwości wycofania tej zgody w dowolnym momencie, jak również, iż od tej 
zgody nie jest uzależnione uczestnictwo w Konkursie. 
 

 
 

 

 

 

 

…………………………………………………….. 
              (data i podpis uczestnika Konkursu) 

 
 
 


