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Regulamin konkursu na „Najpiękniejszą Palmę i Pisankę Wielkanocną"

§1
Postanowienia ogólne

Regulamin określa zasady i warunki, na jakich odbywa się konkurs.

Organizatorem konkursu jest Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego,
Wydział Obszarów Wiejskich, Dział Wsparcia Obszarów Wiejskich i Regionalnego
Sekretariatu Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, Wybrzeże J. Słowackiego 12-14,
50-411 Wrocław, zwany dalej Organizatorem.
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Cele konkursu

Zachowanie tradycji wykonywania palm i pisanek wielkanocnych.
Kształtowanie aktywnej i twórczej postawy społeczeństwa wobec sztuki i tradycji
kulturowej związanej z obrzędami i tradycją okresu Wielkiej Nocy.

83
Uczestnicy konkursu

Uczestnikiem konkursu może być koło gospodyń wiejskich lub organizacja
pozarządowa, z terenu województwa dolnośląskiego, które bierze udział
w „Prezentacji Tradycyjnych Stołów Wielkanocnych, Palm i Pisanek" w 2023 roku.

Każde koło gospodyń wiejskich oraz organizacja pozarządowa może przedstawić tylko
jedną palmę wielkanocnąi tylko jedną pisankę wielkanocną.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie wypełnionej, wydrukowanej
i podpisanej karty zgłoszenia uczestnictwa, która jest załącznikiem do regulaminu
„Prezentacji Tradycyjnych Stołów Wielkanocnych, Palm i Pisanek".

Konkurs rozpoczyna się w dniu ogłoszenia, a kończy podczas uroczystego
podsumowania w czasie „Prezentacji Tradycyjnych Stołów Wielkanocnych, Palm

i Pisanek".
Liczba wszystkich zgłoszonych do konkursu kół gospodyń wiejskich /organizacji
pozarządowych jest ograniczona i nie może przekroczyć 26.

64
Zasady udziału w konkursie

Prace należy dostarczyć do Organizatora 1 kwietnia 2023 roku (na miejscu w Galerii
Victoria w Wałbrzychu przy ul. 1 Maja 64) do godziny 11:30. Ozdoby będą
prezentowane podczas całego wydarzenia.



2. Prace nie mogą zawierać nazwy uczestnika Prezentacji zgłaszającego ozdobę
do konkursu.

3. Oceny przesłanych prac dokona komisja konkursowa, o której mowa w niniejszego
zarządzenia.
Po rozstrzygnięciu konkursu zgłoszone prace należy odebrać od Organizatora.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione ozdoby.
Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.

85
Minimalne kryteria dopuszczające uczestnictwo w konkursie

na „Najpiękniejszą Palmę i Pisankę Wielkanocną"

1. Palma wielkanocna:

Palmy powinny nawiązywać zarówno formą jak i surowcem do tradycyjnych palm
wielkanocnych występujących w naszym regionie. Wysokość palmy nie może być mniejsza
niż 1,5 m i nie większa niż 3,0 m.

2. Pisanki wielkanocne:

Pisanki powinny być wykonane jedną dowolną techniką, np. techniką batiku (pisane
woskiem) czy z wzorami skrobanymi ostrym narzędziem. Forma aranżacji i prezentacji
pisanek jest dowolna, np. w koszyczku. W celu prezentacji zgłoszonej pisanki do konkursu

dopuszcza się możliwość użycia w aranżacji większej liczby pisanek.

3. Kryteria oceny palm wielkanocnych:
1)

2)

3)

4)

zgodność z tradycją (w zakresie kompozycji, formy, użytych materiałówi techniki
wyplatania) � 0-2 pkt;
bogactwo różnorodności użytych materiałów (kłosy, ziarno zbóż, zioła, kwiaty, itp.)
� 0-2 pkt;
walory artystyczne (kompozycja, dobór barw, architektura bryły) � 0-2 pkt;
ogólny wyraz artystyczny, nawiązujący formą do tradycyjnych palm wielkanocnych
� 0-2 pkt.

4. Kryteria oceny pisanek wielkanocnych:
1)

2)

3)

4)

Zgodność z tradycją (w zakresie kompozycji, tradycyjnej techniki zdobienia,
wykonywania) � 0-2 pkt;
Walory artystyczne (kompozycja, dobór barw, tradycyjna metoda barwienia)
� 0-2 pkt;
Ogólny wyraz artystyczny, nawiązujący formą do tradycyjnych pisanek
wielkanocnych � 0-2 pkt;
Sposób prezentacji pisanek wielkanocnych � 0-2 pkt.



Każda palma wielkanocna oraz pisanka wielkanocna może uzyskać maksymalnie
8 punktów od każdego członka komisji. Członkowie komisji na karcie oceny wpisują swoje
punkty. Punkty są sumowane, wygrywa palma wielkanocna oraz pisanka wielkanocna,
która otrzyma największą liczbę punktów.

W przypadku kilku palm lub pisanek wielkanocnych z taką samą liczbą punktówo kolejności
decyduje przewodniczący komisji.
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Komisja konkursowa

1. Palmy wielkanocne i pisanki wielkanocne zostaną ocenione przez komisję konkursową
powołaną przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego.
Komisja konkursowa składa się z 4 osób.

3. Pracami komisji kieruje przewodniczący komisji.
Z prac komisji konkursowej zostanie sporządzony protokół, który zostanie podpisany
przez wszystkich członków komisji.

5. Decyzja komisji konkursowej jest ostatecznai nie przysługuje od niej odwołanie.

867

Nagrody
1. Do wyłonienia laureatów uprawniona jest komisja konkursowa powołana

przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego.
2. Laureaci w kategoriach: palma wielkanocna i pisanka wielkanocna, których prace

zajmą |, Il, lil miejsce oraz wyróżnienie otrzymają nagrody. Komisja dopuszcza
możliwość przyznania wyróżnienia w każdej kategorii.

3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 1 kwietnia 2023 roku podczas „Prezentacji
Tradycyjnych Stołów Wielkanocnych, Palm i Pisanek".

88
Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z konkursu prac, które nie spełniają
określonych w regulaminie wymagań.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do: wykluczenia wybranych prac, przerwania
konkursu, jego unieważnienia lub wprowadzenia zmian w regulaminie bez podania
przyczyny.

3. Informacje o ewentualnych zmianach w regulaminie lub jego załącznikach
publikowane będą na stronach internetowych wymienionych w $ 1 niniejszego
zarządzenia.

4. Treść klauzuli informacyjnej: 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), zwanym dalej rozporządzeniem RODO, organizator oświadcza, że:



1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Administratorem Pani/ Pana danych jest Marszatek Województwa Dolnośląskiego
z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław.
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: inspektor@dolnyslask.pl.
Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane w celu wzięcia udziału
w konkursie.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit.
e RODO, tj. : realizacja zadań publicznych przez administratora lub sprawowanie
władzy publicznej powierzonej administratorowi.
Dane osobowe uczestników konkursu nie będą udostępniane podmiotom
zewnętrznym, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
Dane osobowe uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny
do przeprowadzenia konkursu i wydania nagród oraz do czasu zakończenia
archiwizacji dokumentacji.
Uczestnicy konkursu mają prawo dostępu do treści swoich danych,
ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu.
Uczestnik konkursu ma prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych,
gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia
RODO.

Podanie danych przez uczestnika konkursu jest dobrowolne, ale niezbędne
do udziału w konkursie.

10) Dane osobowe uczestnika konkursu nie będą wykorzystywane
do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym
mowaw art. 22 rozporządzenia.

Mariza
Województwa ąskiego

Cezary'Przybyłski


